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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και 
συγκεκριμένα το άρθρο 40.  

2. Τoν κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα 
προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών 
και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά 
και τη χρήση βιοκτόνων».  

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1381 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την 
ανανέωση της έγκρισης της βρωδιφακούμης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του 
τύπου 14. 

6. Την έγκριση του προϊόντος BRODITEC G-29 που έλαβε στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης 
ΤΠ14-0124 (R4BP3 Asset No: GR-0017472-0000) σύμφωνα με την  υπ’ αριθ 3997/38847/21-
6-2017 απόφαση μας όπως ισχύει. 

7. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ΑSSET No UK-0012099-0000) 
που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

8. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» 
στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».   

9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-YA033226-49) για την 
ανανέωση  της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα.  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε                                 

 

 

I. Ανανεώνουμε την οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0124 στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα:  
 

BRODITEC G-29  

BRODITOP Sensitive Wheat  

BRODITOP Next Wheat  

ZED BF Sensitive Wheat  

ZED BF Next Wheat  

DEVILTOP Sensitive Wheat  

DEVILTOP Next Wheat  

RODIBROD Sensitive Wheat 

RODIBROD Next Wheat  

ZAPIKILL Next Wheat  

KILLER-NEO Wheat 

NIAR-NEO Wheat  

RATIXON-NEO Wheat  

FINITO-NEO Wheat  

ADOLIX-NEO Wheat  

2. Mορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιτηρών (ΑΒ) 

 

3. Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0,0029 % β/β 

                                            βοηθητικές ουσίες:  99.971%  β/β 

Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium 

benzoate 

χρώμα:  κόκκινο 
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4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 

95%  

 

5. Παρασκευαστής των δ.ο:  PM Tezza S.r.l., Via del Lavoro 326, 37050 Angiari (VR), Ιταλία. 

 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova),  
     Ιταλία. 
 

 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve  

          (Padova), Ιταλία 

  

 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve  

          (Padova), Ιταλία 

 

 

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve  

          (Padova), Ιταλία 
9.  

 

ΙΙ. Ανανεώνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης  

 

 

ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης 

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο 

προβλεπόμενη άδεια.  

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη 

φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας». 

 

 

 

ΙV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 15-2-2023. 

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον 

ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014. 

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
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V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 
ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ 
και  το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν 
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ 
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 
σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά 
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της 
έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 
και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

 

VI. Από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (21/11/2018), η ετικέτα του βιοκτόνου 

(τρωκτικοκτόνου) προϊόντος BRODITEC G-29 (αρ. έγκρισης ΤΠ14-0124) θα πρέπει να είναι 

σύμφωνη με την παρούσα απόφαση.  

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του παραπάνω βιοκτόνου προϊόντος που φέρουν ετικέτα 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν στην αρχική απόφαση έγκρισης του (3997/38847/21-6-2017):  

α. Επιτρέπεται μέχρι και 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσης (21/5/2019) η 

τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και 

β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 21/11/2019) για την πώληση τους από τα 

καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές. 

 

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 21/11/2019 συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της 

έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού. 

 

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016). 

 

 

                  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                   
 

 

 

                        Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
              .                      
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 62ΓΗ4653ΠΓ-Η3Ω



 

\\dpfp-srv-1\biocides\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ\ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΩΝ 

2018\AMMATEUR\BRODITEC G-29 MRP RENEWAL (2018).docx 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 

 

BRODITEC G-29 
Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες 
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

BRODITEC G-29 Ελλάδα 

BRODITOP NEXT WHEAT Ελλάδα 

BRODITOP SENSITIVE WHEAT Ελλάδα 

ZED BF NEXT WHEAT Ελλάδα 

ZED BF SENSITIVE WHEAT Ελλάδα 

DEVILTOP NEXT WHEAT Ελλάδα 

DEVILTOP SENSITIVE WHEAT Ελλάδα 

RODIBROD NEXT WHEAT Ελλάδα 

RODIBROD SENSITIVE WHEAT Ελλάδα 

ZAPIKILL NEXT WHEAT Ελλάδα 

KILLER-NEO WHEAT Ελλάδα 

NIAR-NEO WHEAT Ελλάδα 

RATIXON-NEO WHEAT Ελλάδα 

FINITO-NEO WHEAT Ελλάδα 

ADOLIX-NEO WHEAT Ελλάδα 

 
1.2 Κάτοχος της άδειας 
 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα ZAPI S.p.A 

Διεύθυνση Via Terza Strada 12 35026 
Conselve (PD) Ιταλία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ14-0124 

Ημερομηνία έκδοσης 21-6-2017 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 15-2-2023 

 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 

Όνομα παρασκευαστή ZAPI S.p.A 

Διεύθυνση παρασκευαστή Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) 
Ιταλία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) 
Ιταλία 

 
1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών) 
 

Δραστική ουσία  Brodifacoum (Βρωδιφακούμη) 
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Όνομα παρασκευαστή PM TEZZA S.r.l. 

Διεύθυνση παρασκευαστή Via del Lavoro 326 37050 Angiari (VR), Ιταλία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio, Ιταλία 

 
 
2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος 
 
2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος 
 

Κοινό 
όνομα 

Ονομασία κατά 
IUPAC 

Δράση  CAS 
number 

EC number Περιεκτικότη-
τα (%) 

Brodifa 
coum 
(Βρωδι-
φακούμη) 

3-[3-(4'-
bromobiphenyl4-
yl)-1,2,3,4-
tetrahydro 1-
napthyl]-
4hydroxycoumari
n 

Δραστική 
ουσία 

56073-
10-0 

259-980-5 0,0029 

 
2.2 Τύπος σκευάσματος: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους σιταριού (AB). 
 
3. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1 -  Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες– εσωτερικοί 
χώροι 
 

Τύπος προϊόντος TΠ14 - Τρωκτικοκτόνα 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Mus musculus - Οικιακός ποντικός – Ενήλικα και νεαρά 
Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος – Ενήλικα και νεαρά 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή  
-Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς 
ανθεκτικούς στην παραβίαση. 
-Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ποντικοί:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης 
κάθε 2 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 5 μέτρα. 
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Αρουραίοι:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 5 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 10 μέτρα. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική 
επένδυση PE (περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική 
επένδυση PE (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. 
-Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση PE 
(περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση PE 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 
15 κιλά. 
-Πολλαπλός χαρτόσακος με εσωτερική πλαστική (PE) επένδυση 
με ετικέτα (περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Πολλαπλός χαρτόσακος με εσωτερική πλαστική (PE) επένδυση 
με ετικέτα (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 
γρ.) – 3 ως 25 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 
15 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει δόλωμα χύδην) – 
3 ως 10 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει χάρτινα/ΡΕ 
σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους 
πλαστικούς (ΡΡ) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και 
προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο σε κάθε 
σταθμό μέχρι 50 γρ. σε χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50 
γρ. για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους 
πλαστικούς (ΡΡ) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και 
προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο σε κάθε 
σταθμό μέχρι 100 γρ. σε χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ. για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί (περιέχει δόλωμα χύδην) – 3-10 κιλά 

ΑΔΑ: 62ΓΗ4653ΠΓ-Η3Ω



ΑΔΑ:  

 

 

Τυπωμένο χάρτινο κουτί (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα σακούλα πλαστική (PE) ή αλουμινίου 
(περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα σακούλα πλαστική (PE) ή αλουμινίου 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 
15 κιλά. 

 
Πίνακας 2. Χρήση #2 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες– εξωτερικοί 
(γύρω από κτίρια) χώροι 
 

Τύπος προϊόντος TΠ14 - Τρωκτικοκτόνα 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Mus musculus - Οικιακός ποντικός – Ενήλικα και νεαρά 
Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος – Ενήλικα και νεαρά 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή  
-Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς 
ανθεκτικούς στην παραβίαση.  
-Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.  

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ποντικοί:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης 
κάθε 2 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 5 μέτρα. 
Αρουραίοι:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 5 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 10 μέτρα. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική 
επένδυση PE (περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική 
επένδυση PE (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. 
-Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση PE 
(περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση PE 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 
15 κιλά. 
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-Πολλαπλός χαρτόσακος με εσωτερική πλαστική (PE) επένδυση 
με ετικέτα (περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Πολλαπλός χαρτόσακος με εσωτερική πλαστική (PE) επένδυση 
με ετικέτα (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 
γρ.) – 3 ως 25 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά.. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 
15 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει δόλωμα χύδην) – 
3 ως 10 κιλά. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει χάρτινα/ΡΕ 
σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους 
πλαστικούς (ΡΡ) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και 
προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο σε κάθε 
σταθμό μέχρι 50 γρ. σε χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50 
γρ. για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους 
πλαστικούς (ΡΡ) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και 
προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο σε κάθε 
σταθμό μέχρι 100 γρ. σε χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ. για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί (περιέχει δόλωμα χύδην) – 3-10 κιλά 
Τυπωμένο χάρτινο κουτί (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα σακούλα πλαστική (PE) ή αλουμινίου 
(περιέχει δόλωμα χύδην) – 3 ως 10 κιλά. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα σακούλα πλαστική (PE) ή αλουμινίου 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 3 ως 
15 κιλά. 

 
Πίνακας 3. Χρήση #3 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι – ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι 
 

Τύπος προϊόντος TΠ14 - Τρωκτικοκτόνα 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 

Mus musculus - Οικιακός ποντικός – Ενήλικα και νεαρά 
Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος – Ενήλικα και νεαρά 
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και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή  
-Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς 
ανθεκτικούς στην παραβίαση.  

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ποντικοί:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης 
κάθε 2 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 5 μέτρα. 
 
Αρουραίοι:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 5 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 10 μέτρα. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες). 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Για ποντικούς: 
-Προ-δολωμένος πλαστικός (ΡΡ) δολωματικός σταθμός με 
ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50 γρ.) - Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 προ-δολωμένο 
πλαστικό (ΡΡ) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία 
από την παραβίαση (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50 γρ.) - Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50 γρ.) – Μέχρι 50 
γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένος ή με ετικέτα πλαστικός (PP) κάδος (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει χάρτινα/ΡΕ 
σακουλάκια των 15/25/50 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 25/50 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
 
Για ποντικούς και αρουραίους: 
-Προ-δολωμένος πλαστικός (ΡΡ) δολωματικός σταθμός με 
ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) - Μέχρι 100 γρ. 
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-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 προ-δολωμένο 
πλαστικό (ΡΡ) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία 
από την παραβίαση (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ.) - Μέχρι 100 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 
Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένος ή με ετικέτα πλαστικός (PP) κάδος (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει χάρτινα/ΡΕ 
σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 100 γρ. 
 

 
Πίνακας 4. Χρήση #4 - Αρουραίοι – ευρύ κοινό – εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι 
 

Τύπος προϊόντος TΠ14 - Τρωκτικοκτόνα 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος – Ενήλικα και νεαρά 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή  
-Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς 
ανθεκτικούς στην παραβίαση.  

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Αρουραίοι:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 5 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 10 μέτρα. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες). 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

-Προ-δολωμένος πλαστικός (ΡΡ) δολωματικός σταθμός με 
ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) - Μέχρι 100 γρ 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 προ-δολωμένο 
πλαστικό (ΡΡ) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία 
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από την παραβίαση (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ.) - Μέχρι 100 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – 
Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί (περιέχει χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 
15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένος ή με ετικέτα πλαστικός (PP) κάδος (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει χάρτινα/ΡΕ 
σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει 
χάρτινα/ΡΕ σακουλάκια των 15/25/50/100 γρ.) – Μέχρι 100 γρ. 

 
 
4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 
 

Ταξινόμηση 

Εικονογράμματα 
κινδύνου 

 
 

Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δήλωση 
επικινδυνότητας 

H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) 
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 

Δηλώσεις προφύλαξης P260: Μην αναπνέετε σκόνη. 
P314: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους 
τόπους απομάκρυνσης. 

Παρατήρηση  

 
 
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
 

Γενικές οδηγίες (εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες): 
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-Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που 
συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.  
-Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή των δολωμάτων και πραγματοποιήστε επιτόπια 
αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος δραστηριότητάς τους 
με σκοπό να προσδιορισθεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.  
-Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα 
δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή 
ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να 
επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του δολώματος.  
-Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 
μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.  
-Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε χώρους όπου έχει παρατηρηθεί 
προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι 
σίτισης, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).  
-Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε 
άλλες κατασκευές.  
-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ότι περιέχουν 
τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.  
-Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει 
να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος 
των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος 
πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως 
επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.  
-Το δόλωμα πρέπει να ασφαλίζεται ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το 
δολωματικό σταθμό.  
-Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και 
άλλα ζώα μη στόχους.  
-Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη 
ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.  
-Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη διάρκεια χειρισμού του 
προϊόντος.  
-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και 
το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.  
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στην ευχέρεια του χρήστη, 
λαμβάνοντας υπόψη την επιθεώρηση στην αρχή της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής 
πρακτικής.  
-Εάν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της 
προσβολής, εξετάστε την αντικατάσταση των σημείων δόλωσης σε διαφορετικές θέσεις και 
την πιθανότητα αλλαγής με άλλο τύπο δολώματος. 
-Εάν μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών, τα δολώματα συνεχίζουν να 
καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, τότε θα 
πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλες 
αιτίες, είναι πιθανό ότι υπάρχουν ανθεκτικά είδη τρωκτικών και θα πρέπει να εξεταστεί η 
χρήση ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού 
αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης εξετάστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο 
ελέγχου. 
-Για το δόλωμα σε σακουλάκια: Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.  
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-Τοποθετείστε το χύδην δόλωμα στο σημείο δόλωσης χρησιμοποιώντας μια δοσομετρική 
συσκευή. Καθορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό 
σκούπισμα). 
- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. 
τους χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την 
περίοδο ελέγχου τρωκτικών.  
-Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει να αναφέρουν 
ευκρινώς ότι: το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες 
χρήστες (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»). 
-Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη 
δραστική ουσία.  
-Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της 
κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής (εκτός της 
μόνιμης δόλωσης).  
-Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή ασθενέστερη 
δράση για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για εναλλαγή, λάβετε υπόψη τη χρήση 
ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου εφόσον είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού 
αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.  
-Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τις κατασκευές των καλυμμένων και 
προστατευμένων σημείων δόλωσης μεταξύ των εφαρμογών.  
-Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
-Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 
 
Γενικές οδηγίες (ευρύ κοινό): 
-Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που 
συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.  
-Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές 
μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).  
-Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα 
δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή 
ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να 
επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του δολώματος.  
-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε χώρους όπου έχει 
παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, 
χώροι σίτισης, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).  
-Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε 
άλλες κατασκευές.  
-Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.  
-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και 
ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.  
-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, 
καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.  
-Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου 
μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.  
-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και 
το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.  
-Απομακρύνετε τυχόν υπόλοιπο δολώματος ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της 
περιόδου εφαρμογής. 
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-Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το 
δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης 
του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.  
-Μη χρησιμοποιείτε τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την 
πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των 
τρωκτικών).  
-Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν ο έλεγχος των τρωκτικών επιτυγχάνεται μέσα σε 35 
ημέρες. Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει ευκρινώς να 
υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας στο τέλος της 
εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών) ο χρήστης πρέπει να 
αναζητήσει συμβουλή από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει μια υπηρεσία 
ελέγχου τρωκτικών.  
-Αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, 
τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς.  
-Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
 
Οδηγίες χρήσης #1 
-Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.  
-Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. 
χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την 
περίοδο ελέγχου τρωκτικών.  
-Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το 
δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης 
του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.  
-Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και 
απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής 
πρακτικής.  
-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από 
τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών. 
-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης.  
-Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης υδάτων, 
εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό. 
 
Οδηγίες χρήσης #2 
-Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετείστε τα σημεία 
δόλωσης σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας.  
-Αντικαταστήστε τα δολώματα στα σημεία δόλωσης που έχουν καταστραφεί από υγρασία 
ή λερωθεί.  
-Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.  
-Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να 
τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε μη 
στοχευόμενα είδη.  
-Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. 
χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την 
περίοδο ελέγχου τρωκτικών.  
-Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το 
δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης 
του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.  
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-Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και 
απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής 
πρακτικής.  
-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από 
τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών. 
-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης.  
-Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια. 
-Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, 
κανάλια νερού, φράγματα, αρδευτικά κανάλια) ή συστήματα αποστράγγισης υδάτων, 
εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό. 
 
Οδηγίες χρήσης #3 
-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες 
(στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) 
στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να 
ελέγχεται η αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών 
σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να 
επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο. 
 
Οδηγίες χρήσης #4 
-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο 
πλημμύρας.  
-Αντικαταστήστε τα δολώματα στους δολωματικούς σταθμούς που έχουν καταστραφεί από 
υγρασία ή λερωθεί.  
-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται μόνο κάθε 5 με 7 ημέρες στην αρχή 
της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η 
αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να 
απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να 
επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο. 

 
5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
 

-Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, 
τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία 
των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα 
ή στα ούρα  
-Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.  
-Σε περίπτωση:  
-Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.  
-Έκθεσης των οφθαλμών, ξεπλύνετε τα μάτια με οφθαλμικό υγρό ή νερό κρατώντας τα 
βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά  
-Κατάποσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε 
άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, 
ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
-Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777.  
-Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.  
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-Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην 
μετακινείτε ή ανοίγετε"; "περιέχει τρωκτικοκτόνο"; "όνομα προϊόντος ή αριθμός άδειας"; 
"δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο 
δηλητηριάσεων". -Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα. 

 
 

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 

 

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες: 
-Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και 
τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  
-Συνιστάται η χρήση γαντιών. 
 
Ευρύ κοινό: 
-Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και 
τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

 
5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 
 

-Φυλάξτε το σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείστε τον περιέκτη κλειστό και  
μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.  
-Φυλάξτε το σε χώρους μακριά από την πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και 

ζώων  
εκτροφής.  
-Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. 

 
 
6. Άλλες πληροφορίες 
 

-Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να  
χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του  
δολώματος.  
-Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά  
χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.  
-Αυτό το προϊόν περιέχει μια πικραντική ουσία και μια χρωστική. 
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