
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα        27-10-2016  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    Αριθ. Πρωτ.: 10056/109772   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 92 12 090 
Πληροφορίες: E. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο: 2109287249 
  

ΠΡΟΣ: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ 
Ιακωβίδου 50,  
111 43 Αθήνα 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) DOBOL MICROCYP. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και 

ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2. 

2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την 

έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους 

προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1. 

3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία 

μειγμάτων » όπως ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

βιοκτόνων»  

5. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του 

Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 

Μπόλαρη. 

6. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ 

«Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό 

Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 2759/32994/14-5- 2015 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

ΤΠ18-0146 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο CYPELL 100SC. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 9783/106673/27-9-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τo με αριθ. 

πρωτ. 10056/109772/4-10-2016 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 ΤΠ18- 0219 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Εμπορικό όνομα: DOBOL MICROCYP 
2. Μορφή:  Εναιώρημα μικροκαψουλών (CS) 
3. Εγγυημένη σύνθεση:Cypermethrin:  9% 

Βοηθητικές ουσίες 92% 

4. Περιεκτικότητα της  τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία  92 %min 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:Arysta LifeScience Benelux SPRL, Βέλγιο. 

β. τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και 

παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΔΑΦΝΗ ΑGROTRADE ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα 

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης 

7.  Παρασκευαστής του σκευάσματος: KWIZDA FRANCE SAS, 30 Avenue de l´Amiral Lemonnier, 

78160 Marly le Roi 

8.  Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:KWIZDA FRANCE SAS 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:KWIZDA FRANCE SAS 
10. Συσκευασία:  είδος – μέγεθος - υλικό:  

Φιάλες (PE & HDPE) με περιεχόμενο 50, 100,250, 500ml, 1, 2, 3, 4 & 5lt.  

 

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

           « ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου. Προορίζεται για την καταπολέμηση ιπτάμενων 

εντόμων (μύγες), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί και ψύλλοι). 

 

12. Τρόπος εφαρμογής: 
Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. Ψεκάστε σε τοίχους, 

πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. 

Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες. Χρησιμοποιείται σε πορώδεις 

και μη πορώδεις επιφάνειες Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς 

χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), δημόσια 

κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων.  

Εσωτερική χρήση: Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων 

πτερυγών), εργοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά 

κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια πλοίων (με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με το 
αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους).  

Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα. 

 

Εξωτερική χρήση: Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, μονοπάτια, χώροι ρίψης απορριμμάτων. 
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13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε 

νερό και αναδεύστε. 

 

14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί και 

εξωτερικοί 

κατοικημένοι χώροι.  

Μύγες  

κατσαρίδες, 

μυρμήγκια, 

ψύλλοι, 

κοριοί 

 

 

Για έντονη προσβολή: 

Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε 

αναλογία 1:100 (π.χ. 10 κ.εκ. 

σκευάσματος σε 1 λίτρο νερό) και 

εφαρμογή με 5 λίτρα διαλύματος ανά 

100-150 τ.μ. 

 

Για κανονική προσβολή, 
Διαλύστε το προϊόν σε νερό, σε 

αναλογία 1:200 και εφαρμόστε 5 

λίτρα διαλύματος ανά 100-150 τ.μ. 

Εφαρμόζεται καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους 

 

15. Συνδυαστικότητα:---- 
 

16. Εικονογράμματα κινδύνου:---- 

  
17. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

H318: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 
EUH208: Περιέχει 1,2 βενζισοθιαζολίνη 3-1. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 

19. Δηλώσεις προφύλαξης: 
P102: Μακριά από παιδιά. 

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά 

 

20. Πρώτες βοήθειες: 
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε  

Ρ310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό/ 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  
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Συμπληρωματικές φράσεις  
Κρατήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

Πλύνετε τα χέρια και το δέρμα που έχει έρθει σε επαφή μετά τη χρήση.  

 

21. Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε 

ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από την έκθεση του στο ηλιακό φως, διατηρείται 

σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής  

22.  Καταστήματα πώλησης: 
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι 

συσκευασίες άνω των 200κ.εκ. θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε 

συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υ.Α.Α.&Τ.».  

 

ΙΙ. Ετικέτα: 
α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 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. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση 
ισχύει: 

Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική cypermethrin που περιέχεται στο DOBOL MICROCYP, για ΤΠ18 και 

συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της 

επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση 

συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού. 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

 

 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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