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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης 

στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν 
(εντομοκτόνο) SWIRR 2MG. 

ΠΡΟΣ: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ 
Ιακωβίδου 50,  
111 43 Αθήνα 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 αρθρ. 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 άρθρ. 5 περ. 3. 

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

συσκευασία μειγμάτων » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. 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. 

5. 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» 

5. Τη με αριθ. 97070/20-5-2011 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

ΤΠ18-0005 προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας στο SWIRR 2MG. 

6. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 931/2-7-2015 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Τοξικολογικός, 

Οικοτοξικολογικός, Χημικός και Βιολογικός έλεγχος του βιοκτόνου SWIRR 2MG». 

7. Την από 11-12-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 12-12-2012 

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 ΤΠ18-0185 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
 

1. Εμπορικό όνομα: SWIRR 2MG 

2. Μορφή: μικροκoκκώδες (microgranules, MG) 

1. 3. Εγγυημένη σύνθεση: acetamiprid 0.2 % β/β  

βοηθητικές ουσίες 99,8 % β/β 

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

acetamiprid 99 % min 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Γερμανία 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Γερμανία 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως 

προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία 

της Αρμόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43, Αθήνα, Αττική. 

β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: Ο κάτοχος της έγκρισης. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Kwizda-France SAS, 30 avenue de l’Amiral 

Lemonnier, 78 160 Marly le roi, (Γαλλία) 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Kwizda-Agro Gmbh, Αυστρία. 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Kwizda-Agro Gmbh, Αυστρία 

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Δοχεία των 100, 250, 300, 400, και 500 gr και 1, 2, 5kgr. 

Υλικό συσκευασίας:  Δοχεία από PE ή PEHD. 

 

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

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

  

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: 
Εντομοκτόνο επαφής ή στομάχου για την καταπολέμηση μυρμηγκιών.  

Το σκεύασμα ενεργεί ως προσελκυστικό τροφής (ζάχαρη) και η εντομοκτόνος δράση 

του επιτυγχάνεται με τη δραστική ουσία acetamiprid. Το προϊόν περιέχει τον 

πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate σε συγκέντρωση 0,002% β/β για την 

αποτροπή τυχαίας κατάποσή του από παιδιά και ζώα 

 

12. Τρόπος εφαρμογής:  
Το προϊόν είναι μικρόκοκκοι και εφαρμόζεται με ψεκασμό, επίπαση ή διαβροχή. 

α) Ψεκασμός: Διαλύστε σε ένα ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης 100 γρ του προϊόντος σε 1 

λίτρο νερού. Με αυτό το ψεκαστικό διάλυμα καλύπτετε επιφάνεια περίπου 5m².  

Το ακροφύσιο πρέπει να έχει διάμετρο τουλάχιστον 1χιλιοστό   

β) Επίπαση: Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα και εφαρμόζεται και ως έχει με 

επίπαση σε δόση 20 γρ/m². Απλώστε ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα από το προϊόν 

κατά μήκος των σοβατεπί, σε ρωγμές ή σε διόδους μυρμηγκιών. Μπορείτε να 

προστατέψετε συγκεκριμένες περιοχές του σπιτιού δημιουργώντας ένα «τείχος 

προστασίας τους» με το προϊόν. 

 
γ) Διαβροχή: Μόνο σε εξωτερικούς χώρους.  

 Διαλύστε 20 γρ του προϊόντος σε 1 λίτρο νερού και διαβρέξτε επιφάνεια 1m² . 

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε φυτά που προορίζονται για 

κατανάλωση τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα ζώα. 
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13. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κατοικημένοι 

χώροι  

 

 μυρμήγκια  20γρ/m² Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

Επανάληψη αν χρειαστεί σε  

2-3 εβδομάδες  

 
14.. Συνδυαστικότητα : Το σκεύασμα SWIRR 2MG δε συνίσταται να συνδυάζεται με άλλα 

σκευάσματα. 

 
15.  Εικονογράμματα κινδύνου   

                

16. Προειδοποιητική λέξη :   
 

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

 
18. Δηλώσεις προφύλαξης 

Ρ102 Μακριά από παιδιά 

Ρ270  Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P501 Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. 

 

18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο 

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία.. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 
 Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες  

ΕUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

 

Να μην εφαρμόζεται σε σημεία που είναι προσβάσιμα σε βρέφη  

 

19.  Χρονική σταθερότητα σκευάσματος  

Διατηρείται σταθερό σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο στην αρχική του 

καλά κλειστή συσκευασία για 2  χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. 

  

20.  Καταστήματα πώλησης: 
Επιτρέπεται η πώληση των δοχείων έως 500γρ. από καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες 

κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.  

Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων και θα χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια 

απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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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 ουσία acetamiprid που περιέχεται στο SWIRR 2MG, για 

ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής 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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