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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα   27-9-2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ.Πρωτ.:188956  

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση: Συγγρού 150 

Ταχ.Κώδικας:176 71,  Καλλιθέα, Αθήνα 

TELEFAX: 210 9212 090 

Πληροφορίες: E. Θραψανάκη 

Τηλέφωνο:  210 9287254 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης 
στο βιοκτόνο WOLMANIT CX-10. 

ΠΡΟΣ:   BASF Ελλάς ΑΒΕΕ 

Λ. Μεσογείων 449 

153 43  Αγ. Παρασκευή  

 (Με απόδειξη) 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού. 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  

3. Μ.Φ.Ι. 
Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρµάκων (µε e-mail) 

Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά 

4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,  

Έδρες τους (µε email) 

5. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
∆ιευθύνσεις Γεωργίας  
΄Εδρες τους (µε e-mail) 

6. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσής µας 
 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16 αυτού. 

2. Τη µε αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή µας για τoν «καθορισµό 

απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που µε βάση το Π.∆. 205/2001 (A΄ 160) 

ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23». 

3. Τη µε αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ µε θέµα την «ταξινόµηση, 

συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων παρασκευασµάτων», καθώς και τη µε αριθ. 

108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και 

προϋποθέσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα». 

4. Τις από 14-12-2007 και 7-5-2010 αιτήσεις της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, καθώς και 

το από 2-6-2010  πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 
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     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

Ι. Χορηγούµε οριστική έγκριση µε αριθµό  ΤΠ8-0003 στο βιοκτόνο µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εµπορικό όνοµα : WOLMANIT 

2. Μορφή : Υγρό συµπύκνωµα που διαλύεται µε νερό. 

3. Εγγυηµένη σύνθεση :  Boric Acid: 6.34% β/o 

        Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1): 19.67% β/o 

  Bis(Ν-cyclohexydiazeniumdioxy)-copper(Cu-HDO): 4.36% β/o.  

Βοηθητικές ουσίες:  75,2% β/β 

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δρώντων ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:  

Boric Acid: min 99,9% β/β 

 Basic Copper carbonate: min 95% β/β 

Bis(Ν-cyclohexydiazeniumdioxy)-copper(Cu-HDO): min 98% β/β 

5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: Boric Acid: Borax Europe Limited  1A Guildford Business 

Park guildford GU2 8XG  U.K 

Copper(II)Hydroxide Carbonate: Spiess-Urania Chemicals  GmbH Heidenkampsweg 

77 D-20097 Hamburg Germany 

Bis(Ν-cyclohexydiazeniumdioxy)-copper(Cu-HDO): Dr. Wolman Gmbh, Germany 

β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: Boric Acid: U.S. Borax Inc (H.Π.Α.)  

Basic Copper carbonate: Spiess-Urania Chemicals  GmbH) 

Bis(Ν-cyclohexydiazeniumdioxy)-copper(Cu-HDO)  Dr. Wolman Gmbh, (Γερµανία ). 

(Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και 

θεωρoύνται εµπιστευτικό στοιχείο). 

6.α. Κάτοχος της έγκρισης :Dr WOLMAN GmbH, Postfach 1160, D-76545 Sinzheim, 

Γερµανία 

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Basf Ελλάς ΑΒΕΕ, Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγ. Παρασκευή 

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: Basf Ελλάς ΑΒΕΕ. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος Dr WOLMAN GmbH, Postfach 1160, D-76545    

Sinzheim, Γερµανία 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: Dr WOLMAN GmbH (Γερµανία)(Η διεύθυνση 

του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό 

στοιχείο) 

9.  Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: Το εργοστάσιο παρασκευής 

10.Συσκευασία : α) Είδος – Μέγεθος- Υλικό:IBC εµπορευµατοκιβώτιο κοντέινερ 1000λίτρων 

µε εξωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου 

 Βαρέλι των 60 κιλών από τεχνητή πλαστική ύλη 

 Βυτιοφόρο 

 

Σε εµφανές σηµείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται : 
Συντηρητικό ξύλου, για προστασία από µύκητες και έντοµα που καταστρέφουν το ξύλο, για 

βιοµηχανική χρήση. 
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12. Τρόπος εφαρµογής : 
To WOLMANIT CΧ-10, διατίθεται υπό τη µορφή υγρού συµπυκνώµατος που διαλύεται µε 

νερό. 

Στη συνέχεια εφαρµόζεται στην ξυλεία, πριν την χρησιµοποίηση της στις κατασκευές, µε 

βιοµηχανικές µεθόδους επεξεργασίας, όπως µέθοδος εµποτισµού δια πιέσεως και κενού, 

µέθοδος περιστροφικής συµπίεσης  

 

13.  Φάσµα δράσης : 
 

Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι ∆όσεις Χρόνος Εφαρµογής 

Ξύλινες κατασκευές 

εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, ξυλεία που έρχεται σε 

επαφή µε το έδαφος  

Μύκητες και 

ξυλοφάγα 

έντοµα. 

 

Ανάλογα µε το 

βαθµό 

επικινδυνότητας  
 

* 

Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

 

Παρατηρήσεις :  
Βαθµός 

επικινδυνότητας 
Περιγραφή Ξυλείας ∆όση 

1 Ξυλεία που καλύπτεται από στέγη (σταθερά στεγνή) 2kg/m
3
 

2 Ξυλεία που καλύπτεται από στέγη (µε πιθανή 

προσωρινή υγρασία) 

3kg/m
3
 

3 Ξυλεία εξωτερικού χώρου που δεν έχει επαφή µε το 

έδαφος 

3kg/m
3 

 

4 Ξυλεία εξωτερικού χώρου µε µόνιµη επαφή µε το 

έδαφος και/ή επαφή µε γλυκό νερό (πάσσαλοι, 

δοκάρια, φράχτες, πέργολες) 

4kg/m
3
 

 

14. Συνδυαστικότητα : ∆εν συνδυάζεται µε άλλα προϊόντα. 

 

15. Σηµάνσεις τοξικότητας:C ∆ιαβρωτικό 

N Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) : 
R22 Eπιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

R34 Προκαλεί εγκαύµατα 

 

17. Κίνδυνοι για το Οικοσύστηµα   

R50/53 Πολύ τοξικό για του υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες 

δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

 

18. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δηµόσια υγεία : 

S1/2 Φυλάξτε τo κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13 Φυλάξτε τo µακριά από τρόφιµα, πoτά και ζωoτρoφές. 

S20/21 Όταν τo χρησιµoπoιείτε µη τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε. 
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S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε 

ιατρική συµβουλή. 

S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό. 

Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον να συµµορφώνεστε µε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 

19. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο : 

 S45  Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική 

συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό) 

 Αντίδοτο : ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

 Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων:  2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  

 

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα : 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν επικίνδυνα απόβλητα 

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες 

/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

 

21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις) : 
 

22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: 
∆ιατηρείται σταθερό για 2 χρόνια, στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο ξηρό και 

δροσερό. 

23. Καταστήµατα πώλησης: 
 ∆ιατίθεται µόνο σε µονάδες επεξεργασίας ξυλείας που έχουν την απαιτούµενη άδεια λειτουργίας 

και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό - 

 

ΙΙ. Κείµενο Ετικέτας: 
α. Να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 20 του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001)και µε την παρούσα 

απόφαση. 

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται στην 

Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

ΙΙΙ. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες, Copper(II) 

carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) και Bis(Ν-cyclohexydiazeniumdioxy)-copper(Cu-HDO), 

που περιέχονται στο WOLMANIT CΧ-10, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του Π∆ 

205/2001 (Α’/160) και συγκεκριµένα έως την ηµεροµηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η 

απόφαση καταχώρησής τους. 

 

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ  

  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 

 

  ∆.  ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ 
 

 


