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Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αθήνα,        01/03/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  Αριθ. πρωτ.: 10642/295022ΠΕ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση προσωρινής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο 

(εντομοκτόνο) DOBOL ANT gel pro ΙΙ, με δραστική ουσία sodium 

dimethylarsinate (sodium cacodylate)» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του ν. 3528/2007 (Α΄26) κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει και ειδικότερα το  άρθρο 25 παρ. 2 και 3 αυτού.  

2. Την με ημερομηνία 28/02/2022 έγγραφη  εντολή της  Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Δρ Α. Μαυρίδου.  

3. Τις διατάξεις του ν. 721/1977 «περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των 
γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 298), όπως ισχύει 
και συγκεκριμένα του άρθρου 5, παρ. 4. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του άρθρου 109 αυτού. 

5. 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 του άρθρου 89 παρ. 2 και του άρθρου 1 αυτού. 

6. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και 
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων», όπως ισχύει.  

7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της 
εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς 
κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” 
(Β΄4612). 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 10642/295022/22-10-2021 αίτηση της εταιρείας «ΔΑΦΝΗ 
ΑGROTRADE Mονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» για χορήγηση 
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προσωρινής έγκρισης σε σκεύασμα με δραστική ουσία sodium dimethylarsinate 
(sodium cacodylate) και τη δέσμευση του σχετικού παραβόλου στις 09-02-2022. 

9. Τις με αριθ. 19271/30-10-2014 και Β1540/24-11-2017 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν 
λόγω προϊόντος με εμπορικό όνομα BIXAN GEL και DOBOL ANT gel pro στην Ιταλία 
και Κύπρο, αντίστοιχα. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ι. Χορηγούμε στην εταιρεία Δάφνη Agrotrade ΜΕΠΕ, προσωρινή έγκριση διάθεσης στην 

αγορά με αριθμό ΤΠ18- 0507 του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Εμπορικό όνομα: DOBOL ANT gel pro ΙΙ    
2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή ζελέ (RB) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: sodium cacodylate   5,75% β/β 

Βοηθητικές ουσίες 94,13% β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

98% min. 
5.  Παρασκευαστής της δ.ο.:  Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd. 
6.  Κάτοχος της έγκρισης: Δάφνη Agrotrade ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 11143 Αθήνα.  
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: KWIZDA-FRANCE SAS (ΓΑΛΛΙΑ), 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:  

• Πλαστικά φυσίγγια (HDPE ή PE) των 20 γρ., 25 γρ., 30 γρ., 35 γρ. 

• Πλαστικές σύριγγες (HDPE ή PE) των 5 γρ., 10γρ., 15 γρ. 

• Πλαστικά σωληνάρια (HDPE ή PE) με περιεχόμενο 15, 20, 30 & 35γρ. σκευάσματος.  

• Πλαστικά φιαλίδια (HDPE ή PE) με περιεχόμενο 15, 20, 30 & 35γρ. σκευάσματος. 

• Δολωματικά κυτία (PS-polystyrene) με περιεχόμενο δόλωμα 2γρ., 4 γρ., 5 γρ. και 10 γρ 
 

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 ή στομάχου, για την καταπολέμηση όλων των ειδών 
μυρμηγκιών. Το σκεύασμα ενεργεί ως προσελκυστικό τροφής και η εντομοκτόνος 
δράση του επιτυγχάνεται με τη δραστική ουσία sodium cacodylate. Το προϊόν περιέχει 
τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate σε συγκέντρωση 0,001% β/β για την 
αποτροπή τυχαίας κατάποσή του από παιδιά και ζώα. Τα μυρμήγκια, που έλκονται 
από το δόλωμα, έρχονται σε επαφή με το προϊόν, αλλά και το καταναλώνουν, 
μεταφέρoντάς το στη φωλιά, όπου και προκαλείται μόλυνση όλης της κοινότητας.  
 

12. Τρόπος εφαρμογής: 
Για τις συσκευασίες φυσίγγιο (προσαρμoγή σε ειδικό πιστόλι από επαγγελματίες 
χρήστες), σύριγγα (χρήση εμβόλου), σωληνάρια & φιαλίδια : τοποθετήστε σε μορφή 
σταγόνας την απαιτούμενη ποσότητα σε σημεία όπου βλέπετε τα μυρμήγκια, σε 
επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές, στα σημεία διέλευσης των μυρμηγκιών (π.χ. 
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κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) και όσο πιο κοντά στη φωλιά γίνεται. Να ελέγχετε τακτικά 
τα σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνεται την εφαρμογή εφόσον το δόλωμα έχει 
ξεραθεί ή καταναλωθεί. 

 
Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί (δολωματικά κυτία):  
Αποσπάστε, πιέζοντας προς το εξωτερικό, από τους ετοιμόχρηστους δολωματικούς 
σταθμούς τα αποσπώμενα μέρη τους και τοποθετήστε τους στις διόδους των 
μυρμηγκιών (π.χ. κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) ή όσο πιο κοντά γίνεται στις φωλιές 
τους για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Φροντίστε να τους τοποθετήσετε σε 
οριζόντια θέση ώστε τα μυρμήγκια να διευκολύνονται να διέλθουν από αυτούς. 
Αντικαταστήστε τους εάν χρειαστεί μετά από 2-3 εβδομάδες. 

 
13. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κατοικημένοι 
χώροι, χώροι 
παραγωγής 
τροφίμων 

Όλα τα είδη 
των 
μυρμηγκιών 

Εσωτερική χρήση: 5 σταγόνες 
ανά 1-3 μέτρα  
Εξωτερική χρήση: 2-4 σταγόνες 
στη φωλιά. 

 
Δολωματικά κυτία (εσωτερικό): 
1-2 κυτία ανά 10/τ.μ. 
Δολωματικά κυτία (εξωτερικό): 
1 κυτίο δίπλα στη φωλιά. 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους. 
 
Επανάληψη αν 
χρειαστεί σε 2-3 
εβδομάδες 

 
14. Συνδυαστικότητα: -- 
 
15. Εικονογράμματα κινδύνου: -- 

 
16. Προειδοποιητική λέξη: --  
 
17. Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
EUH208 Περιέχει (benzyloxy)methanol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 
18. Δηλώσεις προφύλαξης: 

P102 Μακριά από παιδιά 
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 
P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 
 

19. Πρώτες βοήθειες: 
Ρ312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7. 
 

ΑΔΑ: 9ΙΝΜ4653ΠΓ-ΚΟ0



Σελίδα 4 από 4 

 

20. Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του καλά κλειστή 
συσκευασία, σε χώρο δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο, και σε θερμοκρασίες 5-
35⁰C, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 
21. Καταστήματα πώλησης: 
 

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. H παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι τις 01-03-2026, εκτός εάν η δραστική ουσία sodium 
cacodylate που περιέχεται στο DOBOL ANT gel pro II εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2, σε προγενέστερο 
χρόνο. 

 
 

                                                                       «Με εντολή Προϊσταμένου  

                                                                         Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

                                                                        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 

1. Δάφνη Agrotrade ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 11143 Αθήνα 

2. Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων, στην Υπηρεσία 
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