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στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονοµικής σηµασίας)
AGITA 10WG.

Αθήνα 12-3 -2008

Αριθ.Πρωτ.:116901

ΠΡΟΣ: Premier Shukuroglou Hellas A.E.
Λεωφ. Μεσογείων 198
155 61 Χολαργός
(Με απόδειξη)
ΚΟΙΝ 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα.
4. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
∆/νσεις Γεωργίας
΄Εδρες τους
5.ΠΚΠΦ & ΠΕ
Έδρες τους (µε email)
6. Μ. Φ. Ι.
Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρµάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
7. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσής µας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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.
2. Τη µε αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή µας «για την τεχνική και τις
µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
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. . Τη γνωµοδότηση για το 2ο θέµα της 1ης/12.2.2008 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
5. Το Π.∆ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών”.
6. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/B΄/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα,
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους
Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”»
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7. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόµενης εταιρείας, καθώς και το από 17/10/2006
πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουµε
Ι. Χορηγούµε στην εταιρεία Premier Shukuroglou Hellas A.E οριστική έγκριση διάθεσης στην
αγορά µε αριθµό 12429 του βιοκτόνου προϊόντος (παρασιτοκτόνο υγειονοµικής σηµασίας) µε
τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εµπορικό όνοµα: AGITA
2. Μορφή: Βρέξιµοι κόκκοι (WG)
3. Εγγυηµένη σύνθεση: thiamethoxam 10 % β/β οµάδα νεονικοτινοειδών
(περιέχει z-9-tricosene 0,05%β/β)
βοηθητικές ουσίες 89,75 % β/β
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
thiamethoxam 98 % min.
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:Novartis Animal Health Inc. (Ελβετία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: DSM Fine Chemicals Austria Nfg GmbH & Co. KG,
(Αυστρία). (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος
και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο)
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
thiamethoxam όπως προσδιορίζονται στο τµήµα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης,
µε ηµεροµηνία 17-10-2006 (αρ. πρωτ. ΥAA&T 122593) και παραµένουν στα αρχεία της
Αρµόδιας Αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Premier Shukuroglou Hellas A.E. Λεωφ. Μεσογείων 198,
15561, Χολαργός.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: Premier Shukuroglou Hellas
A.E., Λεωφ. Μεσογείων 198, 15561 Χολαργός.
7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Novartis Animal Health Inc., Schwartzwaldallee
215, WRO-1032.2.82, CH-4058, Basel, Ελβετία.
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: KWIZDA GmbH, Αυστρία (Η διεύθυνση
του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό
στοιχείο)
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: KWIZDA GmbH, Αυστρία (Η διεύθυνση
του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό
στοιχείο).
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: ∆οχείο 100 και 400 γρ.
Υλικό συσκευασίας: ∆οχείο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
11.Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:
Βιοκτόνο (εντοµοκτόνο) σκεύασµα στοµάχου ή επαφής για τον έλεγχο της οικιακής
µύγας στους στάβλους των ζώων και στα πτηνοτροφεία.
12. Τρόπος εφαρµογής:
Πριν την εφαρµογή, καλύψτε τα τρόφιµα, τα ποτά, τις ζωοτροφές, τις ταΐστρες και τις
ποτίστρες των ζώων.
α) Επάλειψη: 250 γρ. σκευάσµατος / 200 ml νερού επαρκεί για επιφάνειες 100, 200 και
300 m2 δαπέδου, τοίχου και οροφής αντίστοιχα. Ανακατέψτε και ανακινείστε καλά 250
AGITA 10WG σε 200 ml χλιαρού νερού µέχρι να γίνει ένα µίγµα εύκολο για επάλειψη.
Επαλείψτε τουλάχιστον 30 σηµεία (10 x 30 cm) όπου συχνάζουν και κάθονται οι µύγες,
όπως π.χ. ζεστές ή προσήλιες επιφάνειες τοίχου, τα χωρίσµατα των κλωβών, τα περβάζια
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παραθύρων, τους σωλήνες διοχέτευσης του γάλακτος, το χώρο έξω από τις ταΐστρες των
ζώων κ.λ.π. Συνιστάτε η επάλειψη κοµµατιών χαρτονιού, πολυαιθυλενίου ή ελαφρών
κοµµατιών ξύλου και κρέµασµά τους από την οροφή. Μπορεί να γίνει εφαρµογή και σε
στάβλους που µέσα είναι ζώα, αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να µην
γίνει εφαρµογή του προϊόντος σε σηµεία που µπορεί να το γλείψουν τα ζώα..
Προσοχή: Η εφαρµογή να γίνεται σε σηµεία που να µην είναι προσιτά σε παιδιά ή
ζώα.
Προστατέψτε τα σηµεία εφαρµογής από νερό και τη βροχή.
β) Ψεκασµός: 500 γρ. σκευάσµατος / 4 λίτρα νερού επαρκεί για επιφάνειες 100, 200 και
300 m2 δαπέδου, τοίχου και οροφής αντίστοιχα. Ανακατέψτε καλά σε ψεκαστήρα 500 γρ.
AGITA 10WG µε 4 λίτρα χλιαρού νερού. Για ένα κτίσµα µε επιφάνεια δαπέδου 100 m2
µόνο το 30% της επιφάνειας θα πρέπει να ψεκαστεί απευθείας. Πρέπει να ψεκάζονται
επιφάνειες που συνήθως συγκεντρώνονται οι µύγες, όπως, ζεστά και προσήλια σηµεία των
τοίχων, χωρίσµατα, παράθυρα κ.τ.λ. Γεµίστε τον ψεκαστήρα ή άλλο δοχείο µε τον
απαιτούµενο όγκο νερού και προσθέστε την ποσότητα AGITA 10WG που αναλογεί.
Ανακατέψτε καλά µέχρι να γίνει το κατάλληλο εναιώρηµα. Εάν ο ψεκασµός διακοπεί για
περισσότερο από 30 λεπτά ανακινείστε ξανά καλά το µίγµα. Χρησιµοποιείται το
εναιώρηµα AGITA 10WG την ηµέρα της παρασκευής του και κατά προτίµηση αµέσως.
Μην το εφαρµόζετε σε επιφάνειες βρώµικες ή πορώδεις ή σε φρεσκοασπρισµένους
τοίχους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να µην γίνει εφαρµογή του προϊόντος
σε σηµεία που µπορεί να το γλείψουν τα ζώα.
13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
14. Φάσµα δράσης:
ΠΕ∆ΙΟ
ΣΤΟΧΟΣ
∆ΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ
Στάβλοι
Οικιακή µύγα Επάλειψη: 250γρ σε 200ml
-Καθ’ όλη τη διάρκεια του
Πνηνοτροφεία
νερού για επιφάνεια δαπέδου 100
έτους
τµ ή για 200-300 τµ επιφάνειας
-Επάλειψη: 6-8 εβδοµάδες*
-Ψεκασµός: 4-6 εβδοµάδες*
τοίχων /οροφής
Ψεκασµός: 500 γρ σε 4 λιτρ.
νερού για επιφάνεια δαπέδου 100
τµ ή για 200-300 τµ επιφάνειας
τοίχων/οροφής
*Παρατηρήσεις:
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, πρέπει η χρήση του AGITA 10WG, να είναι
µέρος συστήµατος εναλλαγής εντοµοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης, ώστε να
αποφεύγεται η µεγάλη πίεση επιλογής ανθεκτικών ατόµων από τους πληθυσµούς των
εντόµων στα οποία εφαρµόζεται.
15. Συνδυαστικότητα: 16. Σηµάνσεις τοξικότητας: Ν

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):
18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (R φράσεις):
R51/53
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς / Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
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19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S φράσεις):
S2
Μακριά από παιδιά
S13
Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το
συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσης.

περιβάλλον

να

20. Πρώτες βοήθειες:
S45: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε άσχηµα καλέστε αµέσως γιατρό και
δείξτε αν είναι δυνατόν την ετικέτα του προϊόντος.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αµέσως γιατρό και δείξτε την ετικέτα του
προϊόντος.
Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων ερεθισµού
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει . Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7
21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (S φράσεις):
S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως
επικίνδυνα απόβλητα/ Αποφύγετε την ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε
ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.
22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): 23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):
24. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:
Ο µέγιστος συνιστώµενος χρόνος αποθήκευσης είναι 5 χρόνια, στην κλειστή του
συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
25. Καταστήµατα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση του από καταστήµατα εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύµφωνη 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. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον
ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.
ΙV. H παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2012.
Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ
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