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Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
EΛΛHNIKH ΔHMOKΡATIA      Αθήνα           1-7-2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ      Αριθ. πρωτ: 7848/85207     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο: 210 928 7249 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής 

έγκρισης στο βιοκτόνο 
(εντομοκτόνο) PESGUARD CT 
2,6.  

 

 
 
ΠΡΟΣ: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ 

Ιακωβίδου 50,  
111 43 Αθήνα 
 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

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. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α. 
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και 

συσκευασία ουσιών και μειγμάτων » όπως ισχύει.  
4. Την από 10-4-2014, αίτηση της εταιρείας ΔAΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ 
5. Τις με αριθ. 02779-Ρ/12-2-2013 και OTH 3298-4/2011 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν 

λόγω προϊόντος, στην Ισπανία και Ουγγαρία αντίστοιχα. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ι. Χορηγούμε στην εταιρεία SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC, προσωρινή έγκριση διάθεσης στην 

αγορά με αριθμό ΤΠ18- 0123  του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Εμπορικό όνομα:  PESGUARD CT 2,6 
2. Μορφή:   Υγρό Παχύρρευστο (ΑL) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Clothianidin 2,6 %β/ο (νεονικοτινοειδές) 

(Z)-9-tricosene 0,05% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες 97,24% β/β 

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία 
Clothianidin 96% min και (Z)-9-tricosene 85% min. 
5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.: SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC και Denka International 
B.V., Nederland 

β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC και Denka 
International B.V., Nederland. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC, Fulham Palace Road, London, 
W6 8JA. 
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ, Ιακωβίδου 

50, 111 43, Αθήνα, Αττική 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: SUMITOMO CHEMICAL (UK) PLC. 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SCHIRM GmbH, Γερμανία 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: SCHIRM GmbH, Γερμανία  
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Δοχεία 100, 250, 500κ.εκ., 1, 5 και 10 λίτρων. 

Υλικό συσκευασίας: Δοχεία από PE (Poly-Ethylene).  
 
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 

Εvτoμoκτόνo για την καταπολέμηση της οικιακής μύγας σε κτηνοτροφικούς χώρους..  
 
12. Τρόπος εφαρμογής: 

Ετοιμόχρηστο προϊόν για δολωματική εφαρμογή. 
Επίχρισμα 
Το PESGUARD CT 2,6 μπορεί να τοποθετηθεί με πινέλο ή βούρτσα ως έχει, χωρίς διάλυση, 
σε επιφάνεια ή σημεία όπου κάθονται οι μύγες (γωνίες, παράθυρα κ.τ.λ). Επιχρίστε μ’ ένα 
πινέλο ή μικρή βούρτσα για επιφάνεια στάβλου ή ορνιθώνα 200 τμ, συνολικά 60 σημεία 
διαστάσεων 10x30 εκ., όπου συχνάζουν και επικάθονται οι μύγες (δοκάρια, παράθυρα, 
πλαίσια παραθύρων, φωτιστικά, κολώνες, χωρίσματα κ.τ.λ.) σε ύψος, που δεν 
προσεγγίζεται από τα εκτρεφόμενα ζώα. Αν δεν υπάρχουν αρκετές τέτοιες διαθέσιμες 
επιφάνειες ή δεν είναι αποδεκτός ένας πιθανός ελαφρύς μεταχρωματισμός των 
επιφανειών, εφαρμόστε τότε το προϊόν σε ανάλογο αριθμό χαρτονιών και από τις δύο 
πλευρές, μεγέθους περίπου 15x20 εκ., και κρεμάστε τα από την οροφή σε ύψος που δεν 
τα φτάνουν τα εκτρεφόμενα ζώα. 
Σε περίπτωση ρύπανσης του δολώματος, πρέπει αυτό να αντικαθίσταται ή να 
επαναλαμβάνεται η εφαρμογή. 
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Ψεκασμός 
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση της μύγας και με ψεκασμό. 
Ανακατέψτε σε 1 λίτρο νερού 500κ.εκ. προϊόντος. Το εναιώρημα επαρκεί για ψεκασμό 
περίπου 20 τμ και πρέπει να εφαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει στάβλους 
ή ορνιθώνες με επιφάνεια 200 τμ. Ψεκάστε σε επιφάνειες όπου συχνάζουν και κάθονται 
οι μύγες (όπως τοίχοι, οροφή, δοκάρια, κολώνες, πλαίσια θυρών και παραθύρων) και σε 
ύψος που δεν προσεγγίζεται από τα εκτρεφόμενα ζώα. Χρησιμοποιείτε όλο το εναιώρημα 
την ημέρα της παρασκευής του. 
Διάρκεια δράσης: 6-8 εβδομάδες. 
Μην τον εφαρμόζετε σε επιφάνειες βρώμικες ή πορώδεις ή σε φρεσκοασπρισμένους 
τοίχους. 

 
13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --- 
 
14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Κτηνοτροφικοί 
χώροι (στάβλοι, 
πτηνοτροφεία 
κ.τ.λ.) 

Οικιακή 
μύγα 

(Musca 
domestica) 

 

500 κ.εκ. / 200 τμ 
επιφάνειας στάβλου ή 

ορνιθοτροφείου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους 
 
 

 
15. Συνδυαστικότητα:  --- 
 

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με  τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008,  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 
 
16. Εικονογράμματα κινδύνου   

            

 
17. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή 
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H411 Tοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Περιέχει: 1.2- benzisothiazol-3 (2H)-one  

 
19. Δηλώσεις προφύλαξης  

Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα 
Ρ102 Μακριά από παιδιά 
Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση 
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 

πρόσωπο. 
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20. Πρώτες βοήθειες: 
P302+P372  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι 
 Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  

 
21. Απαγορεύσεις: --- 
 
22. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης: 

Ο μέγιστος συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης είναι 3 χρόνια, στην κλειστή του 
συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. 

 
23. Καταστήματα πώλησης: 

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 
 

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         30/06/2018. 

 
 
 
 
 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
 
 
 

  Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 
 


