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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα 30-7-2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ.Πρωτ.: 6980/71662  

∆/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 9287249 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 
στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) 

SERPOL GEL. 

ΠΡΟΣ:  ∆AΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ 

Ιακωβίδου 50,  

111 43 Αθήνα  

(Με απόδειξη) 

ΚΟΙΝ.:  Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 

 

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. Την από 11-5-2012 αίτηση της εταιρείας ∆AΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ, καθώς και το από 25-

6-2012 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  ΤΠ8- 0025 στο βιοκτόνο µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εµπορικό όνοµα: SERPOL 

2. Μορφή: γέλη (gel)  

3. Εγγυηµένη σύνθεση: permethrin 0,7 % β/β, 

Propiconazole 1.21% β/β 

βοηθ.ουσίες 97,96 % β/β 

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

permethrin 93% min, propiconazole 93% min,  

5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.: JANSSEN PMP , Βέλγιο. 

β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: JANSSEN PMP , Βέλγιο (η διεύθυνση των 

εργοστασίων έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό 

στοιχείο). 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ∆άφνη Agrotrade MEΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα. 

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

7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: MYLVA S.A., Via augusta 48, 08006, Barcelona, 

Spain. 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: MYLVA S.A., (Η διεύθυνση του 

εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό 

στοιχείο). 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: MYLVA S.A., (Η διεύθυνση του 

εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό 

στοιχείο). 

10. Συσκευασία: Είδος– µέγεθος: πλαστικό δοχείο των  250ml, πλαστικός κουβάς των 25lit 

και πλαστικά φυσίγγια των 300ml. 

Υλικό: ∆οχεία, κουβάς και φυσίγγια από PE. 

 

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

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ» 

 

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

για θεραπευτική και προληπτική χρήση. 

  

12. Τρόπος εφαρµογής.  
Προϊόν έτοιµο-για-χρήση. ∆εν πρέπει να αραιώνεται.  

Εφαρµόστε το προϊόν µε χοντρό πινέλο ή χοντρή βούρτσα στο ξύλο που θέλετε να 

προστατέψετε, δηµιουργώντας µια λεπτή επίστρωση.  

Εφαρµόζεται και µε έγχυση, µε τη χρήση ένεσης, σε οπές που έχουν δηµιουργηθεί στο 

ξύλο από ξυλοφάγα έντοµα.  
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13. Φάσµα δράσης: 
 

ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ξύλινες 

επιφάνειες. 

Μύκητες και 

έντοµα που 

προσβάλουν το 

ξύλο. 

150ml/ m² για προληπτική 

χρήση 

250ml/ m² για θεραπευτική 

χρήση   

Καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου 

 

14. Συνδιαστικότητα: - 

 

15. Σηµάνσεις τοξικότητας: Ν- Επικίνδυνο για το περιβάλλον - 

 Xn Επιβλαβές 

 

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) 
R43 - Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. 

R65 -Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης 

 

17. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (R φράσεις): - 
      R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει 

µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον  

 

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S φράσεις) 
 S2- Μακριά από παιδιά. 

 S13 - Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

 S23 - Μην αναπνέετε αέρια.  

S24 - Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 

 S29 - Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση 

 S36/37 - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια 

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

οδηγίες χρήσεως. 

 Μην το χρησιµοποιείτε παρουσία άλλων ανθρώπων ή οικόσιτων ζώων. 

 Να µη χρησιµοποιείται σε ξύλα που η χρήση τους προορίζεται για επαφή µε τρόφιµα. 

Εξασφαλίστε καλό αερισµό στο χώρο που εφαρµόζεται. 

 

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο 

S45 - Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική 

συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).  

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόζεται συµπτωµατική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7   

 

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (S φράσεις): 
S60 - Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα 

απόβλητα 

 

21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): 
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22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: 
 Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό, καλά αεριζόµενο και ξηρό χώρο, 

παραµένει σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής. 

  

23. Καταστήµατα πώλησης: 
 

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 καταχωρηθεί η δραστική ουσία permethrin που 

περιέχεται στο SERPOL GEL, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του Π∆ 205/2001 (Α’/160) 

για ΤΠ8 και συγκεκριµένα έως την ηµεροµηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση 

καταχώρησής της. 

 

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ  

  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 

 

 

 

 

  Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
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