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Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα,  25-6-2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ        Αριθ. πρωτ.:7128/78409    

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:        Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:  176 71 - Καλλιθέα 

TELEFAX:       210 9212 090 

Πληροφορίες:   Ε. Θραψανάκη 

Τηλέφωνο:        210 9287 249 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά, στο 

βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο) 

Maxforce Quantum. 

ΠΡΟΣ: Bayer Ελλάς AΒΕΕ 

Σωρού 18-20 

151 25 Μαρούσι. 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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. 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. 1. 

3. Τη με αριθ. 265/2002 (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 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις 

εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα» 

4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού». 

5. Τη με αριθ. 116073/14-2-2006 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12466 

οριστική έγκριση στο βιοκτόνο Maxforce White IC .  

6. Τα από 29-11-2012 και 6-6-2013, σημειώματα των εργαστηρίων, εντομοκτόνων 

υγειονομικής σημασίας και Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ. 

7. Την από 28-6-12 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με το πρωτόκολλο εξέτασης του 

φακέλου. 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε  

 

Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0080 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα : Maxforce Quantum 

2. Μορφή : Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB) 

3. Εγγυημένη σύνθεση : imidacloprid 0.03% β/β. 

  Βοηθητικές ουσίες  99,97 % β/β. 

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία : 97 % 

min. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer SAS, Bayer Environmental Science, France. 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bayer CropScience AG, Γερμανία 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα  IVa, IVb και V και 

παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της Έγκρισης.: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, Μαρούσι. 

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 

Lyon Cedex 09, France.  

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Bayer SAS, Bayer CropScience France - site de 

Marles. 

9.  Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Bayer SAS, Bayer CropScience France - site 

de Marles.  

10. Συσκευασία : Είδος – Μέγεθος: 1) Πλαστικά φυσίγγια (dispenser) με περιεχόμενο 10, 20 

και 30 γρ. σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και 

συσκευασμένα σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα, 2) πλαστική ετοιμόχρηστη σύριγγα 

με περιεχόμενο 30 γρ. σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις 

προφυλάξεις και συσκευασμένη σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα, 3) πλαστικό 

σωληνάριο 2, 4 και 5 γρ σκευάσματος με τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος 

συσκευασμένα σε καρτέλες και κουτιά με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα και 4) ετοιμόχρηστη 

παγίδα με περιεχόμενο 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5g σκευάσματος. Οι ετοιμόχρηστες παγίδες 

φέρονται ανά 2 σε χάρτινη καρτέλα ή τοποθετούνται ανά 20 σε δίσκο και εσωκλείονται σε 

χάρτινο κουτί.  

Η εφαρμογή των φυσιγγίων (1) γίνεται με ειδικό πιστόλι.  

Υλικό: α) Πλαστικό φυσίγγιο (dispenser) και πλαστική σύριγγα από 

Πολυπροπυλένιο.  

β) Σωληνάρια από Polyfoil. Καρτέλες σωληναρίων από φύλλα PET 

blisterfoil. 

γ) Ετοιμόχρηστες παγίδες αποτελούμενες από δίσκο PET με  πλαστικό 

δολωματικό σταθμό και φύλλο αλουμινίου (Alu). 

δ) Χάρτινο κουτί και καρτέλες. 

 

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

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται  

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των περισσοτέρων ειδών μυρμηγκιών που απαντώνται 

στην Ευρώπη, όπως Lasius niger, Monomorium pharaonis, Tapinoma melanocephalum και 

Linepithema humile».  
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12. Τρόπος εφαρμογής  

Το Maxforce Quantum είναι έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή σιροπιού, για τον έλεγχο 

των μυρμηγκιών από επαγγελματίες και ερασιτέχνες χρήστες  

Η εφαρμογή γίνεται με τοποθέτηση κηλίδων ή ετοιμόχρηστων δολωματικών παγίδων, πάνω ή 

κοντά στα περάσματα των μυρμηγκιών. Ελέγξτε την περιοχή για την ύπαρξη μυρμηγκιών.  

Δόση εφαρμογής:  

Σε εσωτερικούς χώρους 

Μυρμήγκια (Lasius niger): μία κηλίδα των 0,2 γρ για κάθε 1 μέτρο ίχνους μυρμηγκιών.  

Μυρμήγκια (Monomorium pharaonis, Tapinoma melanocephalum): μία κηλίδα των 0,2 γρ/τμ 

Αν χρησιμοποιούνται δολωματικές παγίδες, να χρησιμοποιείται 1 παγίδα με 2 γρ. προϊόντος ανά 

ίχνος, κοντά στο ίχνος των μυρμηγκιών. 
 

Σε εξωτερικούς χώρους 

Μυρμήγκια (Lasius niger και λοιπά είδη): Για εφαρμογή στη φωλιά: 2 γρ Maxforce Quantum 

απευθείας στην είσοδο της φωλιάς. Για εφαρμογή στο ίχνος των μυρμηγκιών: μία κηλίδα των 

0,2 γρ. για κάθε 1 μέτρο ίχνους  με μέγιστη δόση 2 γρ. ανά φωλιά.  

Αν χρησιμοποιούνται δολωματικές παγίδες, να χρησιμοποιείται 1 παγίδα με 2 γρ. προϊόντος ανά 

ίχνος, κοντά στο ίχνος και στην είσοδο της φωλιάς. 

 

Ο πληθυσμός των μυρμηγκιών θα μειωθεί 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του MaxForce Quantum. 

Οι περισσότερες φωλιές εξοντώνονται εντός 14 ημερών.  

Εάν ο πληθυσμός των μυρμηγκιών είναι μεγάλος ή παρατηρηθεί νέα εισβολή από μυρμήγκια, η 

πλήρης καταπολέμηση μπορεί να διαρκέσει έως 2 μήνες.  

Συνιστάται ανανέωση του προϊόντος στις θέσεις δολώσεως μετά από 2-4 εβδομάδες, σε 

περίπτωση υψηλών πληθυσμών μυρμηγκιών και κατανάλωσης των δολωμάτων. 

Οι θέσεις δολώσεως παραμένουν ενεργές για τουλάχιστον 12 εβδομάδες.  

Δεν παρατηρείται νέα εισβολή μυρμηγκιών σε θέσεις που υπάρχουν κηλίδες δολώσεως.  

 

Παρατηρήσεις:  

 Οι θέσεις δολώσεως ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνεται η ποσότητα δολώματος, αν αυτό 

έχει καταναλωθεί, λόγω διαδοχικών επισκέψεων των μυρμηγκιών. 

 Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε σημεία από τα οποία μπορεί να απομακρυνθεί μετά από 

καθαρισμό (πχ σφουγγάρισμα) καθώς και σε περιοχές που είναι σκονισμένες, υγρές ή λιπαρές. 

 Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με εντομοκτόνα και μην 

ψεκάζετε εντομοκτόνα πάνω στο προϊόν διότι μειώνεται η δράση του. 

 Οι παγίδες δολώσεως να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση σε περιοχές όπου τα μυρμήγκια 

αναζητούν τροφή και είναι προστατευμένες από το άμεσο ηλιακό φως και τη βροχή. 

Εφαρμόστε σε ακάλυπτους χώρους εάν δεν αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών.  

Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που βρέξει εντός 24 ωρών.  
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13. Φάσμα δράσης :  

 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχοι Δόσεις Χρόνος 

εφαρμογής 

-Οικιακοί χώροι 

(συμπεριλαμβανομένης 

και της κουζίνας).  

-Περιοχές χειρισμού 

τροφίμων (δηλ. τροφικής 

επεξεργασίας, 

αποθήκευσης και 

προετοιμασίας) όπως 

τροφοπαρασκευαστικοί 

χώροι, εμπορικές 

κουζίνες, εστιατόρια, 

καταστήματα τροφίμων, 

αποθήκες, καταστήματα 

λιανικής πώλησης κλπ.  

-Δημόσια κτίρια όπως 

νοσοκομεία, ξενοδοχεία, 

δημόσια κτίρια, 

εκκλησίες, εμπορικά 

κέντρα, κινηματογράφοι. 

Εξωτερικοί χώροι όπως 

πεζούλια, πεζοδρόμια, 

βεράντες, είσοδοι 

αποθηκών και γκαράζ.  

Μυρμήγκια  

 

Lasius niger,  

 

 

Monomorium 

pharaonis,  

Tapinoma 

melanocephalum, 

Linepithema 

humile  

Σε εσωτερικούς χώρους:  

Μία κηλίδα των 0,2 γρ για κάθε 1 

μέτρο ίχνους μυρμηγκιών  

 

 

μία κηλίδα των 0,2 γρ/τμ  

ή 

1 δολωματική παγίδα με 2 γρ. 

προϊόντος/ ίχνος, κοντά στο ίχνος 

των μυρμηγκιών   

 

Σε εξωτερικούς χώρους: 

Για εφαρμογή στη φωλιά: κηλίδα 

2 γρ. απευθείας στην είσοδο της 

φωλιάς.  

Για εφαρμογή στο ίχνος των 

μυρμηγκιών: μία κηλίδα των 0,2 

γρ. για κάθε 1 μέτρο ίχνους  με 

μέγιστη δόση 2 γρ ανά φωλιά  

ή 

1 δολωματική παγίδα με 2 γρ./ 

ίχνος, κοντά στο ίχνος και στην 

είσοδο της φωλιάς  

Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 

χρόνου. 

 

14. Συνδυαστικότητα : --- 

15. Σημάνσεις : . 

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις ) :   

17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα :  

 

18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)   

S 1/2: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

S 13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

S7/49  Να διατηρείται στην αρχική συσκευασία, ερμητικά κλεισμένη, σε ασφαλές μέρος. 

S 20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. 

«Μακριά από κατοικίδια ζώα» 

Να χρησιμοποιείται σε σημεία όπου δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από παιδιά.  

Να χρησιμοποιείται σε σημεία μακριά από υγρασία 

Να μην χρησιμοποιείται στο έδαφος, σε επιφάνειες με γκαζόν και σε παρτέρια λουλουδιών 

Να μην εφαρμόζεται σε σημεία από τα οποία μπορεί να απομακρυνθεί μετά από καθαρισμό (πχ 

σφουγγάρισμα) και σε επιφάνειες με τις οποίες μπορεί να έρχονται σε επαφή τρόφιμα 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 
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19. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα   --- 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Τα κενά μέσα συσκευασίας να καταστρέφονται με τρύπημα και να εναποτίθενται σε σημεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

20. Πρώτες Βοήθειες : 

Γενικά: Μεταφέρετε τον πάσχοντα μακριά από την επικίνδυνη περιοχή και τοποθετείστε τον σε 

σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν τα 

συμπτώματα επιμένουν καλέστε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, και 

ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα για 15 λεπτά τουλάχιστον. 

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστεί επίμονος ερεθισμός  

Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέστε εμετό μόνο αν: 1. ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις 

του, 2. δεν υπάρχει ιατρική βοήθεια άμεσα διαθέσιμη, 3. ικανή ποσότητα έχει καταποθεί, 4. δεν 

έχει περάσει περισσότερο από 1 ώρα από τη στιγμή της κατάποσης (σε περίπτωση εμετού 

αποφύγετε την εισρόφηση του υγρού στην αναπνευστική οδό). Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. 

Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.  

Πληροφορίες για το γιατρό  

Θεραπευτικά μέτρα :  

Συμπτωματική θεραπεία. Ελέγχετε την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία.  

Συνήθως η πλύση στομάχου δεν είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση που έχει καταποθεί ικανή 

ποσότητα, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

21. Απαγορεύσεις ( Α φράσεις ) :  

22. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:  

 

23. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος  - Συνθήκες αποθήκευσης:  

Αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου, σε μέρος ξηρό και στην αρχική του κλειστή 

συσκευασία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.  

  

24. Καταστήματα πώλησης: 

Οι ετοιμόχρηστες παγίδες και τα πλαστικά σωληνάρια, θα πωλούνται και από καταστήματα 

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

αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.  

Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών 

φαρμάκων και θα επιτρέπεται η πώλησή τους μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια 

απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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ΙΙ. Ετικέτα: 

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 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 imidacloprid που 

περιέχεται στο Maxforce Quantum, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α’/160) 

για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση 

καταχώρησής της. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

 

 

                     Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 


