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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα       26/ 1/1999 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. Πρωτ.: 86481 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση: Iπποκράτους 3-5 

Ταχ.Κώδικας: 10164  Αθήνα 

Πληροφορίες: X. Xαραλαµπογιάννης 

Τηλέφωνο: 3617571 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο 

υγειονοµικής σηµασίας 

ICON 2,5 CS 

(Lambda-Cyhalothrin 2,5% β/ο) 

ΠΡΟΣ: 1. ΖΕΝΕCA Hellas S.A. 

 Συγγρού 271 

 17121 ΑΘΗΝΑ 

(Με απόδειξη) 

2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

α. ∆/νσεις Γεωργίας 

Έδρες τους 

β. ∆/νσεις Εµπορίου 

Έδρες τους 

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

 Ινστιτούτο 

 Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

 Φαρµάκων 

 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

ΚΟΙΝ.:  Αποδέκτες Π.∆. 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρµάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2, το άρθρο 5, παρ. 2 και 8, και το άρθρο 30 

όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν.2538/97. 

2. Τη µε αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή µας για «την τεχνική και τις 

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων» Κεφ Β.παρ.6. 

3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή µας όσον αφορά τον 

καθορισµό και την τυποποίηση  της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών 

φαρµάκων. 

4. Τη µε αριθ. 161216/21-3-85 απόφασή µας «οδηγίες σύνταξης κειµένου ετικέτας 

παρασιτοκτόνων υγειονοµικής σηµασίας». 

5. Τη γνωµοδότηση για το 6
ο
 θέµα της 3

ης
 /23-10-98 Συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ. 

6. Τη µε αριθ 3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Τ.Β/ 9-11-98) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους 

Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά». 

7. Την από 1-12-93 σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 

 



 2 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Χορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό 12338 στο παρασιτοκτόνο 

υγειονοµικής σηµασίας ΙCON 2,5 CS για την καταπολέµηση εντόµων υγειονοµικής 

σηµασίας µε τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Εµπορικό όνοµα: ΙCON 

2. Μορφή: Αιώρηµα Μικροκαψουλών (CS) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση: Lambda cyhalothrin 2,5 % β/ο 

     Βοηθητικές ουσίες: 97 % β/β 

4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: min 81 % β/β 

5. Παρασκευαστής: ΖΕΝΕCA Ltd, Fernhurst, Haslemere, Surrey, GU27 3Je, Aγγλία. 

6. Αντιπρόσωπος: ΖΕΝΕCA Hellas A.E. 

7. Τυποποιητής: Stauffer Chemicals Belgium, Rue de Tyberchamps 37. 

8. Yποσυσκευαστής: ΖΕΝΕCA Hellas A.E., Οινόφυτα Βοιωτίας. 
9. Συσκευασία: 9α. Είδος-Μέγεθος: Φιάλες 80 κ.εκ., 200 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρου, 3 

λίτρων, 5 λίτρων και 25 λίτρων. 

     9β. Υλικό: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και PET. 

 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:  - 
∆ρα δια επαφής στα έντοµα υγειονοµικής σηµασίας και η υπολειµµατική ενέργεια του 

Lambda cyhalothrin παρατείνεται λόγω βραδείας έκλυσης του δραστικού συστατικού από 

τις µικροκάψουλες του σκευάσµατος ΙCON 2,5 CS. 

 

11.Τρόπος εφαρµογής:  

Καθολικός ψεκασµός επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων µε δόση 10 κ.εκ./1 

λίτρο για προληπτικό ψεκασµό (25 τ.µ. επιφάνειας) και 20 κ.εκ./1 λίτρο για κατασταλτικό 

ψεκασµό και επανάληψη σε 2-3 µήνες αν χρειαστεί για την καταπολέµηση κατσαρίδας και 

µύγας και σε 1 µήνα για κουνούπια. 

 

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
-Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 

-Αραιώστε τη δόση σε λίγο νερό. 

Συµπληρώστε µε την ανάλογη ποσότητα ύδατος αναδεύοντας. 

 

13. Φάσµα δράσης: 

Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι ∆όσεις 

κ.εκ./1 λίτρο 

νερό 

Τρόπος 

εφαρµογής 

Επιφάνειες 

εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων 

Βαδιστικά και 

Ιπτάµενα Εντοµα 

και άλλα 

αρθρόποδα 

(3) 

10-20 (για 25 

τετρ. µέτρα) 

Καθολικός 

ψεκασµός των 

επιφανειών 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Το ΙCON 2,5 CS συνιστάται για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των εντόµων που 

επικάθονται στις ψεκαζόµενες επιφάνειες. 
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2. Η µεγαλύτερη δόση των 20 κ.εκ./1 λίτρο νερού συνιστάται για καταπολέµηση των 

εντόµων που ήδη υπάρχουν στις επιφάνειες. Η µικρότερη δόση των 10 κ.εκ./1 λίτρο 

νερού συνιστάται για αποφυγή επαναµολύνσεων (πρόληψη επανεµφάνισης εντόµων). 

3. Κατσαρίδες, κουνούπια, µύγες, µυρµήγκια, κοριοί, φλεβοτόµοι, αράχνες, ψαράκια, 

σκόροι, τσιµπούρια, ψύλλοι, σκορπιοί, σφήκες. 

 

15. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): 
R36/R38 Eρεθίζει τα µάτια και το δέρµα. 

 

16. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RΟ και R φράσεις):  - 

RO4 Πολύ τοξικό για τα ψάρια. 

R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 

 

17. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δηµόσια υγεία (S & SY φράσεις): 

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά. 

S13 Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S7/49 ∆ιατηρείται ερµητικά κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε ασφαλές µέρος. 

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το εφαρµόζετε. 

S24 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 

S37/39 Όταν το χρησιµοποιείται να φοράτε µάσκα και κατάλληλη προστατευτική 

ενδυµασία για τα µάτια και το πρόσωπο. 

SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή 

καπνίσετε και µετά την εφαρµογή. 

S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό. 

S35 Πλύντε επιµελώς τα κενά συσκευασίας, αδειάστε τα απόνερα στο δοχείο του 

ψεκαστικού υγρού και απορρίψτε τα µε ασφάλεια (αφού τα καταστρέψετε µε 

τρύπηµα ή σύνθλιψη). 

 

18. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο : 

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχηµα. 

Από Αναπνοή Αποµακρύνετε τον ασθενή από τον χώρο που εκτέθηκε και κρατήστε 

τον να αναπαυθεί σε ζεστό χώρο. Προληπτικά ζητείστε ιατρική συµβουλή. 

Από ∆έρµα Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα που έχουν µολυνθεί µε το ΙCON και 

πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

Μάτια  Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό, κρατώντας ανοικτά τα 

βλέφαρα τουλάχιστον για 15 λεπτά. Ζητείστε την συµβουλή γιατρού. 

Κατάποση Ζητείστε αµέσως συµβουλή γιατρού και δείξτε του το δοχείο ή την 

ετικέτα. Εάν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του ξεπλύνετέ του το στόµα µε νερό. Μην 

του προκαλέσετε εµετό. 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία. 

      Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (01) 77.93.777 

 

19. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις):  - 

SO3 Μην ρυπαίνετε τα νερά άρδευσης ή ύδρευσης µε το φάρµακο ή τα κενά συσκευασίας του. 

Αποφύγετε τη διασπορά των σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες. 

 

20. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης: 

∆ύο (2) χρόνια τουλάχιστον να διατηρηθεί στην αρχική συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, 

υπό συνθήκες θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Προστατέψτε το από χαµηλές 

θερµοκρασίες. 
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21. Πώληση σε καταστήµατα: 

Η συσκευή των 80 κ.εκ., 200 κ.εκ., 500 κ.εκ. θα πωλείται από καταστήµατα τροφίµων 

και φαρµακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) µαζί µε απορρυπαντικά 

αλλά µακριά από τρόφιµα καλλυντικά και φάρµακα. 

Η συσκευασία του ενός (1) λίτρου, τριών (3) λίτρων, πέντε (5) λίτρων και είκοσι πέντε 

(25) λίτρων θα πωλείται µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων. Στις 

συσκευασίες των τριών (3) λίτρων, πέντε (5) λίτρων και είκοσι πέντε (25) λίτρων θα 

υπάρχει η φράση «επιτρέπεται η πώληση µόνο σε συνεργεία απεντοµώσεων που έχουν 

άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και θα πωλείται µόνο σ’αυτά». 

 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):  - 

 

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):  - 

 

ΙΙ. Κείµενο Ετικέτας: 

     Σύµφωνα µε τη συνηµµένη µακέτα. 

 

ΙΙΙ Εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν τη λήξη της έγκρισης θα πρέπει να υποβληθεί 

αίτηση για την ανανέωσή της. 

 

ΙV. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

 

              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 


