
ΑΔΑ:  

 

\\dpfp-srv-1\biocides\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\MRP\COMPANIES\MYLVA\SERPA GEL\ΕΓΚΡΙΣΗ\SERPA GEL 
MRP_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.docx 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αθήνα 12-02-2018  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              Αριθ. πρωτ.: 11581/112084 ΠΕ 
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:        Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:  176 71 – ΑΘΗΝΑ 
TELEFAX:        210 92 12 090 
Πληροφορίες:    Β. Βάγιας 
Τηλέφωνο:         210 928 72 41 
 
 
 

 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης 
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου 
(εντομοκτόνο) σκευάσματος SERPA 
GEL ULTRA» 

ΠΡΟΣ:  MYLVA S.A. 
                  Via Augusta, 48 

08006 Barcelona, Ισπανία                      
 

      (Δια της ΔΑΦΝΗ AGROTRADE 
Ταχ. Δ/νση: Ιακωβίδου 50 
Ταχ. Κώδικας:  11143 Αθήνα) 

 
          
       

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και 
συγκεκριμένα το άρθρο 34.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών 
και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «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».  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/EE, 2011/11/ΕE, 
2011/12/EE, 2011/13/ΕE, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/EE, 2011/78/ΕΕ, 
2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε 
στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Imidacloprid. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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5. Την έγκριση του προϊόντος MAGNUM GEL CUCARACHAS που έλαβε στην Ισπανία με αριθμό 
ΕS/ APP(NA)-2017-18-00449/ 29-8-2017 (R4BP3 ASSET No: ES-0008960-0000), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

6. Τη με αριθ. 638/128269/05.12.17 (Β΄ 4250) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη». 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 11581/112084/24-10-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας και τη με 
αριθ. πρωτ 7269/79651/27-6-2013 αίτηση γνωστοποίησης ενδιαφέροντος για αμοιβαία 
αναγνώριση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.  

 
 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε                                 
 
 
 

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0298 στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

 
 

1. Εμπορικό όνομα: SERPA GEL ULTRA:  

2. Mορφή: Gel bait – Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης  
 
 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 2,15 % β/β 
                                           Βοηθητικές ουσίες:  97,78%  β/β 
                                            περιέχει πικραντικό παράγοντα 
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:  

97,0% 
 
5. Παρασκευαστής των δ.ο: BAYER CropScience AG, Γερμανία 

 

 
 
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: MYLVA S.A., Via Augusta, 48, 08006 Barcelona , Ισπανία   
    β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά: ΔΑΦΝΗ AGROTRADE, Ιακωβίδου 50, 

11143 Αθήνα 
 
 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:  MYLVA S.A, Iσπανία  
 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: C/Sant Galderic, 23 Poligono Industrial Ponent, 

Sant Pol de Mar, 08395-Barcelona, Ισπανία  
 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  C/Sant Galderic, 23 Poligono Industrial 
Ponent, Sant Pol de Mar, 08395-Barcelona, 
Ισπανία 
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ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης  
 

 
ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης 

Οι συσκευασίες που είναι αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να πωλούνται 
µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρμάκων. 
 

 
ΙV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 29-08-2022. 
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον 

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014. 

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση 
της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
 

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 

ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ 
και  το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν 
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ 
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 
σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά 
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της 
έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 
και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 
 
VI. Με την παρούσα έγκριση ανακαλείται από την 12/2/2018 η υπ΄αριθ 12567/23-12-2008, άδεια 

κυκλοφορίας του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνου υγειονομικής σημασίας) SEPRA GEL ULTRA 
(δραστική ουσία: imidacloprid 2.09%), η οποία χορηγήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 122881/ 23-12-
2008 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κάτοχο έγκρισης τη ΔΑΦΝΗ 
AGROTRADE EΠΕ.. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος: 

 α. Απαγορεύεται από την 12/8/2018 η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα 
τα σημεία πώλησης και  

 β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 12/2/2019) για την  πώληση τους από τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.  

 
Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 12/2/2019 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης 
για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού. 
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Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016). 

 
 
                  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

                   
 
 
                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
 

.                        .                     
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
 

SERPA GEL ULTRA 
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

SERPA GEL ULTRA 
 

 
 
1.2 Κάτοχος της άδειας 
 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα MYLVA S.A. 

Διεύθυνση Via Augusta, 48 
08006 Barcelona Ισπανία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0298 

Ημερομηνία έκδοσης 12/2/2018 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 29-08-2022 

 
 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 

Όνομα παρασκευαστή MYLVA S.A. 

Διεύθυνση παρασκευαστή Via Augusta, 48 
08006 Barcelona SPAIN 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

C/Sant Galderic, 23 Poligono Industrial Ponent 
Sant Pol de Mar 
08395-Barcelona SPAIN 

 
 
1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών) 
 

Δραστική ουσία  Imidacloprid 

Όνομα παρασκευαστή BAYER CropScience AG 

Διεύθυνση παρασκευαστή Industrial Operations 
Alfred Nobel-Strasse 50 
D-40789 Monheim am Rhein (GERMANY) 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

D-41538 Dormagen, GERMANY 

 
 
 
 
2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος 
 
2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος 
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Κοινό 
όνομα 

Ονομασία κατά IUPAC Δράση  CAS 
number 

EC 
number 

Περιεκτικό
τητα (%) 

Imidacloprid  (2E)-1- 
[(6-chloropyridin-3-
yl)methyl]-N-
nitroimidazolidin-2-
imine 

Δραστική 
ουσία 

138261-
41-3 

428-040-
8 

2.15 

 
2.2 Τύπος σκευάσματος 
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (ready to use gel bait) RB 
 
3. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1: Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες. Για εσωτερικούς χώρους.  

Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες) 

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων  αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel για την 
καταπολέμηση κατσαρίδων. 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ενήλικων εντόμων: 
Γερμανικές κατσαρίδες (Blattella germanica),  
Ανατολικές κατσαρίδες (Blatta orientalis), 
Αμερικάνικες κατσαρίδες (Periplaneta americana) 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι. Σε σχισμές και χαραμάδες 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Εφαρμόστε απευθείας από τη σύριγγα με τη μορφή σταγόνας  

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Δόσεις: εξαρτάται από την ένταση της προσβολής και το είδος 
της κατσαρίδας. (1 σταγόνα =0,04γρ) 

- Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica): 0,12-0,16 
γρ/m² (3-4 σταγόνες/m²). 

- Ανατολική κατσαρίδα (Blatta orientalis): 0,16-0,24γρ/m² 
(4-6 σταγόνες/m²). 

- -Αμερικάνικη κατσαρίδα (Periplaneta americana): 0,16-
0,24γρ/m² (4-6 σταγόνες/m²). 

Συχνότητα εφαρμογής: μία (1) εφαρμογή ανά 4 εβδομάδες. 
Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον η προσβολή παραμένει. 
Επανάληψη εφαρμογής: τρεις (3) μήνες μετά από την 
εξαφάνιση της προσβολής. 

Κατηγορία χρηστών Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες) 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Σύριγγα από πλαστικό (LDPE) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 
γραμμάρια. 

 
Πίνακας 2. Χρήση #2. Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες. Για εσωτερικούς χώρους. 

Επαγγελματίες χρήστες 

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 
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Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel για την 
καταπολέμηση κατσαρίδων.  

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ενήλικων εντόμων: 
Γερμανικές κατσαρίδες (Blattella germanica),  
Ανατολικές κατσαρίδες (Blatta orientalis), 
Αμερικάνικες κατσαρίδες (Periplaneta americana) 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι. Κατοικημένα κτίρια και επαγγελματικοί 
χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Εφαρμόστε με τη μορφή σταγόνας απευθείας από τη σύριγγα ή 
το φυσίγγιο. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Δόσεις: εξαρτάται από την ένταση της προσβολής και το είδος 
της κατσαρίδας. (1 σταγόνα =0,04γρ) 
- Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica):  
0,12-0,16 γρ/ m² (3-4 σταγόνες/ m²). 
- Ανατολική κατσαρίδα (Blatta orientalis):  
0,16-0,24γρ/ m² (4-6 σταγόνες/ m²). 
- -Αμερικάνικη κατσαρίδα (Periplaneta americana):  
0,16-0,24γρ/ m² (4-6 σταγόνες/ m²). 
Συχνότητα εφαρμογής: μία (1) εφαρμογή ανά 4 εβδομάδες. 
Επαναλάβετε την εφαρμογή εφόσον η προσβολή παραμένει. 
Επανάληψη εφαρμογής: τρεις (3) μήνες μετά από την 
εξαφάνιση της προσβολής. 

Κατηγορία χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Σύριγγα από πλαστικό (LDPE ) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 
γραμμάρια 
Φυσίγγιο από πλαστικό (LDPE) 15, 20, 30, 35, 40 & 50 
γραμμάρια 

 
Πίνακας 2. Χρήση #3. Δόλωμα εντός δολωματικών σταθμών. Για εσωτερικούς χώρους. 

Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες) 

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel εντός 
δολωματικού σταθμού για την καταπολέμηση κατσαρίδων.  

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ενήλικων εντόμων: 
Γερμανικές κατσαρίδες (Blattella germanica),  
Ανατολικές κατσαρίδες (Blatta orientalis), 
Αμερικάνικες κατσαρίδες (Periplaneta americana) 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι.  

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

ΔΟΣΕΙΣ: 0,2-0,4γρ/m2 ανάλογα με την ένταση της προσβολής 
χρησιμοποιήστε τον απαιτούμενο αριθμό δολωματικών 
σταθμών 

• 2 δολωματικοί σταθμοί (περιεκτικότητας 2,5γρ.) ανά 
χώρο για χαμηλή προσβολή (5γραμ. προϊόντος/22m2) 
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• 4 δολωματικοί σταθμοί (περιεκτικότητας 2,5γρ.) ανά 
χώρο με υψηλή προσβολή (10γραμ./22 m2) 

Συχνότητα εφαρμογής: κάθε 4 εβδομάδες, οι δολωματικοί 
σταθμοί πρέπει να αντικαθίστανται με νέους εφόσον 
εξακολουθεί να υπάρχει προσβολή 
Συχνότητα επέμβασης: τρεις (3) μήνες μετά την εξάλειψη της 
προσβολής η επέμβαση πρέπει να επαναληφθεί 

Κατηγορία (ες) χρηστών Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες) 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Πλαστικοί (PET) μαύροι δολωματικοί σταθμοί με περιεχόμενο 
1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 γραμμάρια δολώματος.  

 
 

Πίνακας 2. Χρήση #4. Δόλωμα εντός δολωματικών σταθμών. Για εσωτερικούς χώρους. 
Επαγγελματίες χρήστες 

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel εντός 
δολωματικού σταθμού για την καταπολέμηση κατσαρίδων.  

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση των ενήλικων εντόμων: 
Γερμανικές κατσαρίδες (Blattella germanica),  
Ανατολικές κατσαρίδες (Blatta orientalis), 
Αμερικάνικες κατσαρίδες (Periplaneta americana) 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι.  

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

ΔΟΣΕΙΣ: 0,2-0,4γρ/m2 ανάλογα με την ένταση της προσβολής 
χρησιμοποιήστε τον απαιτούμενο αριθμό δολωματικών 
σταθμών 

• 2 δολωματικοί σταθμοί (περιεκτικότητας 2,5γρ.) ανά 
χώρο για χαμηλή προσβολή (5γραμ. προϊόντος/22m2) 

• 4 δολωματικοί σταθμοί (περιεκτικότητας 2,5γρ.) ανά 
χώρο με υψηλή προσβολή (10γραμ./22 m2) 

Συχνότητα εφαρμογής: κάθε 4 εβδομάδες, οι δολωματικοί 
σταθμοί πρέπει να αντικαθίστανται με νέους εφόσον 
εξακολουθεί να υπάρχει προσβολή 
Συχνότητα επέμβασης: τρεις (3) μήνες μετά την εξάλειψη της 
προσβολής η επέμβαση πρέπει να επαναληφθεί 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες  χρήστες. 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Πλαστικοί (PET) μαύροι δολωματικοί σταθμοί με περιεχόμενο 
1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 γραμμάρια δολώματος.  

 
4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 
 

Ταξινόμηση 
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Κατηγορία κινδύνου  

Δήλωση 
επικινδυνότητας 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH208 περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one and 2-octyl-1,2-
thiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Επισήμανση 

Προειδοποιητική λέξη  

Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

 

Δηλώσεις προφύλαξης P102 Μακριά από παιδιά 
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 
P273Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία 

Παρατήρηση  

 
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
 

ΧΡΗΣΗ #1 & 2 
Τοποθετήστε το δόλωμα μόνο σε σχισμές και χαραμάδες, πίσω από έπιπλα και 
μηχανήματα. Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοιχτές επιφάνειες.  
Μην κάνετε χρήση του προϊόντος σε χώρους όπου έχει γίνει εφαρμογή άλλων χημικών ή 
σε χώρους όπου πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο εντομοκτόνο.  
Μην το εφαρμόζετε επάνω σε ξύλο ή άλλες πορώδεις επιφάνειες. 
Αποφύγετε την επαφή με τις επιφάνειες όπου έχει γίνει εφαρμογή. 
Μη τοποθετείτε τις σταγόνες σε σημεία εκτεθειμένα στον ήλιο ή πηγές θερμότητας.  
 
ΧΡΗΣΗ #3 & 4: 
Τοποθετήστε το προϊόν σε σκοτεινά και υγρά σημεία: κάτω από το νεροχύτη, πίσω από 
την τουαλέτα, κοντά σε σωλήνες αποχέτευσης  
 
Άνοιγμα δολωματικού σταθμού: αφαιρέστε τα δύο άκρα του δολωματικού σταθμού στην 
ήδη χαραγμένη γραμμή. 

1. Ενεργοποίηση δολωματικού σταθμού: πιέστε με δύναμη την κάψουλα όλο το 
δόλωμα να προωθηθεί στο κεντρικό σημείο του σταθμού. Μην αφαιρείτε την 
κάψουλα μετά την ενεργοποίηση του σταθμού. 

2.  Τοποθέτηση δολωματικού σταθμού: τοποθετήστε τον ενεργοποιημένο 
δολωματικό σταθμό στα σημεία όπου συχνάζουν οι κατσαρίδες.   
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5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
 
Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις προτεινόμενες δόσεις και τα μεσοδιαστήματα 
επεμβάσεων. 
Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
κατανάλωσής του από ζώα και παιδιά. 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στο έδαφος, τα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. 
 
Συμβουλές για ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό: 
Εφαρμόστε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία 
Σε περίπτωση που απαιτείται ιατρική συμβουλή, επικοινωνήστε το κέντρο δηλητηριάσεων 
έχοντας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:  
Προφυλάξεις: αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια 
ύδατα), αποχετεύσεις κ.λ.π. με την κατασκευή προστατευτικών εμποδίων και κλείνοντας τους 
αγωγούς αποχέτευσης.  
Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για την αποτροπή διαρροών στο νερό και το αποχετευτικό 
σύστημα.  
Μέθοδοι με μέσα για τον περιορισμό διαρροής και τον καθαρισμό: απορροφήστε τη διαρροή 
με αδρανή υλικά (άμμος, καολίνης κλπ), συλλέξτε και τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία ώστε 
να γίνει χειρισμός ως επικίνδυνα απόβλητα. 
 
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 
Ειδικές περιπτώσεις ανά χρήση 
 
Χρήση #1 Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες) 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
Μην εφαρμόζετε σε σημεία που είναι προσβάσιμα σε παιδιά. 
Η εφαρμογή πρέπει να περιορίζεται σε σημεία όπου δεν έχουν πρόσβαση τα ζώα. 
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες ή σκεύη που έρχονται σε επαφή με τροφές και 
τρόφιμα.  
Χρήση μόνο σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση και μακριά από το νερό.  
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό χωρίς να τρίβετε. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μην 
ξεχνάτε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. 
Εφόσον απαιτείται να πάτε στο νοσοκομείο, δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος. 
Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του.  
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Χρήση #2 Επαγγελματίες χρήστες 
Φορέστε προστατευτικά γάντια κατά την εφαρμογή 
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 
Μην εφαρμόζετε σε σημεία που είναι προσβάσιμα σε παιδιά. 
Η εφαρμογή πρέπει να περιορίζεται σε σημεία όπου δεν έχουν πρόσβαση τα ζώα. 
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες όπου παρασκευάζονται, ετοιμάζονται, 
καταναλώνονται ή αποθηκεύονται τροφές και τρόφιμα.  
Μπορεί να εφαρμοστεί στη βιομηχανία τροφίμων, απουσία τροφίμων, ή σε αποθηκευτικούς 
χώρους όπου τα προϊόντα διατηρούνται εντός συσκευασιών. 
Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα, ο εξοπλισμός 
ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε χώρους που προηγουμένως έχει εφαρμοστεί το προϊόν 
δεν περιέχουν υπολείμματα της δραστικής ουσίας. 
Χρησιμοποιείτε μόνο σε κρυφά σημεία, με δύσκολη πρόσβαση, και μακριά από το νερό. 
Υιοθετήστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, όπως ο συνδυασμός χημικών & 
φυσικών μεθόδων και άλλων μέτρων διασφάλισης της δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματολογικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.) 
Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να 
διερευνηθεί η αιτία μειωμένης αποτελεσματικότητας ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει 
ανθεκτικότητα ή να εντοπιστεί πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόνοιες ή αποδεδειγμένη 
ανθεκτικότητα. 
Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό χωρίς να τρίβετε. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μην 
ξεχνάτε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. 
Εφόσον απαιτείται να πάτε στο νοσοκομείο, δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του προϊόντος. 
Ποτέ μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του.  
 
Χρήση #3 Ευρύ κοινό (ερασιτέχνες χρήστες)  
Οι σταθμοί δεν πρέπει να ανοίγονται 
Μην εισάγετε δάκτυλα εντός των ανοιγμάτων του σταθμού. 
Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή και απαλλαχθείτε από τα έντομα, συλλέξτε τους σταθμούς. 
 
Χρήση #4 Επαγγελματίες χρήστες 
Οι σταθμοί δεν πρέπει να ανοίγονται 
Μην εισάγετε δάκτυλα εντός των ανοιγμάτων του σταθμού. 
Μόλις ολοκληρωθεί η εφαρμογή και απαλλαχθείτε από τα έντομα, συλλέξτε τους σταθμούς. 
εφαρμόστε μεθόδους για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κατσαρίδων, όπως συνδυασμό 
χημικών και φυσικών μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα μέτρα διαφύλαξης της δημόσιας 
υγείας, αλλά και τοπικούς περιορισμούς (έντομο στόχος, κλιματικές συνθήκες, συνθήκες 
χρήσης κλπ). 
Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος στο πεδίο της εφαρμογής: η μειωμένη 
αποτελεσματικότητα μπορεί να οφείλεται σε φαινόμενα ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ή 
εντοπίστε πιθανές περιπτώσεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνθήκες όπου υπάρχει περίπτωση να έχει αναπτυχθεί 
ανθεκτικότητα ή έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει ανθεκτικότητα. 
Πληροφορήστε τον κάτοχο της άδειας του προϊόντος σε περίπτωση μειωμένης 
αποτελεσματικότητας. 
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5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 

 

Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / 
διεθνείς κανόνες. 

 
5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 
 

Η προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 50C και 450C. 

Η σταθερότητα στην αποθήκευση του προϊόντος, εφόσον παραμείνει στην αρχική του 
συσκευασία, είναι δύο (2) χρόνια υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.  

Αποθηκεύστε στην αρχική συσκευασία. 

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.  

Μην το αποθηκεύσετε στο άμεσο ηλιακό φως.  

 
6. Άλλες πληροφορίες 
 

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα που το καθιστά αποκρουστικό στον άνθρωπο και 
τα κατοικίδια. 

Ο αιτών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ευρύ κοινό μπορεί να αντιληφθεί τις διαφορές μεταξύ 
των διαφορετικών ειδών κατσαρίδων και τα επίπεδα των προσβολών και να εφαρμόζει την 
κατάλληλη δόση.  

 
 
 

ΑΔΑ: Ψ3234653ΠΓ-7Γ1


		2018-02-15T09:55:03+0200
	Athens




