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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

  
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 τα άρθρα 34 και 86.  

2. 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. 

3. To άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των 
γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».  

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

5. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 91/2014 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2014 
σχετικά με την έγκριση του s-μεθοπρενίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας προς χρήση 
σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18. 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

mailto:biocides@minagric.gr
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6. Την άδεια διάθεσης του προϊόντος BIOPREN 4 GR MOSQUITO LARVICIDE GRANULE που 
έλαβε στην Ιταλία με αριθμό (R4BP3 ASSET No: IT-0022079-0000), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α’133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 

8. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική 
Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΑΔΑ: 
Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ). 

9. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/Α΄26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 

10.Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 case number: BC-MB058071-59) και  τις 
αρ. πρωτ. 4521/121687/12-5-2020 (R4BP3 communication number: NMS-C-1444767-94-
00/F)  και 6119/167186/24-06-2020 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας.  

 
 

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

 
 

I. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό ΤΠ18-0431 (R4BP3 ASSET NO: GR-0024266-
0000) στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

1. Εμπορικό όνομα: BIOPREN 4GR ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 
2. Mορφή: GR – Κόκκοι  
 
3. Εγγυημένη σύνθεση: s-methoprene 0,421% β/β 
                                           Βοηθητικές ουσίες:  99,579%  β/β 
                                              
 
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία:  95% 
 
5. Παρασκευαστής της δ.ο: Babolna Bio Ltd, Ουγγαρία 

 

6. Κάτοχος της έγκρισης: Bábolna Bioenviromental Centre LTD, Szállás u. 6, 1107, Budapest, 
Ουγγαρία 

 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:  Babolna Bio Ltd, Ουγγαρία 
 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Babolna Bio Ltd, Ουγγαρία 
 

 
9.Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Babolna Bio Ltd, Ουγγαρία 
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ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης  

 
ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης 

Επιτρέπεται η πώλησή του µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρμάκων. 
 

V. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 21/01/2030. 
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. 

 
VΙ. 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. 

 
 

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). 

 
 

                  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α 
                   
 
 
                          Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
 

                   .                     
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
BIOPREN 4 GR  

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
 

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες ονομασίες  
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

Biopren 4 GR Κοκκώδες  προνυμφοκτόνο κουνουπιών Ελλάδα 

 
1.2 Κάτοχος της άδειας 
 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα Bábolna Bioenviromental Centre 
LTD 

Διεύθυνση Szállás u. 6, 1107, Budapest, 
Ουγγαρία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18-0431 

Ημερομηνία έκδοσης 20/7/2020 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 21/01/2030 

 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 

Όνομα παρασκευαστή Babolna Bio Ltd 

Διεύθυνση παρασκευαστή Szállás u 6, 1107 Budapest Ουγγαρία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Dr Köves János út 1-3, 2943 Babolna Ουγγαρία 

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

Δραστική ουσία  S-μεθοπρένιο 

Όνομα παρασκευαστή Babolna Bio Ltd 

Διεύθυνση παρασκευαστή Szállás u 6, 1107 Budapest Ουγγαρία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Szállás u 6, 1107 Budapest Ουγγαρία 

 
 
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 Περιεκτικ
ότητα (%) 

S-μεθοπρένιο Isopropyl-
(2E,4E,7S)-11-
methoxy-3,7,11-
trimethyl-2,4-
dodecadienoate 

Δραστική 
ουσία 

65733-16-6  0.421 
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2.2 Τύπος σκευάσματος 
 
GR- Κοκκώδες 
 
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 
 
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 
 

Ταξινόμηση               

Επισήμανση        
          
 

- 
 

Προειδοποιητική λέξη - 

Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφύλαξης P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με 
άφθονο νερό. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς 

Παρατηρήσεις: EUH208: Περιέχει Polyethyleneglycol-15-hydroxystearat. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

 
 
4. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Χρήση 1: Χρήση από επαγγελματίες χρήστες 
  

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Το προϊόν  περιέχει τον ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων s-
methoprene (ανάλογο της ορμόνης νεότητας) που αποτρέπει 
την ανάπτυξη των προνυμφών κουνουπιών σε ακμαία 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Προνύμφες κουνουπιών τρίτου και τέταρτού σταδίου (L3/L4) 
οικογένειας Culicidae: 
Γένη: Culex spp και Aedes spp.. 
 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί Χώροι 
Υδάτινες συλλογές όπως: 
• Αχρησιμοποίητες πισίνες 
• Δεξαμενές, τεχνητές καλλωπιστικές λίμνες 
• βαρέλια συλλογής βρόχινου νερού 
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Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Διασκορπισμός με κατάλληλο εξοπλισμό χειρός 
 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

300 γρ προϊόντος ανά στρέμμα. 
Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υδάτινες συλλογές 
που έχουν βάθος μεγαλύτερο από 30 εκ. 
 
Αν κριθεί απαραίτητο, η εφαρμογή μπορεί να 
επαναλαμβάνεται κάθε 14 ημέρες κατά την περίοδο ύπαρξης 
κουνουπιών. 
 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Κουτί ή κουβάς από PP ή HDPE 
 
0.1, 0.2, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.5, 15, 
20, 25 kg 
 

 
4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 
Για να επιτευχθεί μέγιστη αποτελεσματικότητα, η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει πριν από την 
έναρξη της εμφάνισης ακμαίων κουνουπιών, αμέσως μόλις εμφανιστούν οι πρώτες 
προνύμφες. 
 
Υψηλές θερμοκρασίες νερού (>27°C) μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος, ειδικότερα κατά των κουνουπιών του γένους Aedes spp. 
 
Οι κόκκοι αρχίζουν να απελευθερώνουν τη δραστική ουσία όταν έρχονται σε επαφή με το 
νερό, συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά την εφαρμογή ώστε οι 
διασπειρόμενοι κόκκοι να καλύπτονται από το νερό.  
Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε υδατοσυλλογές που συνδέονται με φυσικό/φρέσκο νερό 
(πχ ρυάκια, ποτάμια, λίμνες).  
Το νερό των υδατοσυλλογών που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για άρδευση. 
Οι υδατοσυλλογές στις οποίες θα γίνει η εφαρμογή του προϊοόντος δεν πρέπει να 
συνδέονται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμμάτων ή με τον υδροφόρο ορίζοντα.   
Μην πετάτε αχρησιμοποίητο σκεύασμα στο έδαφος, σε υδατορρεύματα, σε σωληνώσεις 
(νεροχύτης, τουαλέτες, κλπ..) ούτε κάτω από τις αποχετεύσεις. 
 
 
5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
 
Το προϊόν  περιέχει τον ρυθμιστή ανάπτυξης εντόμων s-methoprene (ανάλογο της ορμόνης 
νεότητας) που αποτρέπει την ανάπτυξη των προνυμφών κουνουπιών σε ακμαία. 
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Το προϊόν   αποτρέπει την εμφάνιση ακμαίων κουνουπιών των γενών Aedes spp and Culex 
spp στις υδάτινες συλλογές όπου εφαρμόζεται. Οι προνύμφες των παραπάνω γενών 
κουνουπιών, που έχουν δεχθεί την επίδραση του προϊόντος, συνεχίζουν να αναπτύσσονται 
και νυμφώνονται κανονικά. Ωστόσο, δεν μπορούν να αναπτυχθούν στο επόμενο στάδιο μετά 
την νύμφωση, να γίνουν δηλαδή ακμαία κουνούπια.  
 
Το προϊόν έχει επαρκή αποτελεσματικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με την 
προτεινόμενη δοσολογία ενάντια σε  οποιοδήποτε προνυμφικό στάδιο των παραπάνω γενών 
κουνουπιών. Ωστόσο, το τρίτο και τέταρτο προνυμφικό στάδιο είναι τα πιο ευαίσθητα στο s-
methoprene σε σχέση με τα προηγούμενα προνυμφικά στάδια των κουνουπιών.  
 
Το s-methoprene δεν είναι αποτελεσματικό σε κουνούπια στο στάδιο της νύμφης ή του 
ακμαίου. Για την αντιμετώπιση αυτών των σταδίων (νύμφης, ακμαίων) απαιτείται η χρήση 
εντομοκτόνου με επαρκή ικανότητα κατάρριψης (knock down). 
 
 Έντονες βροχές, υψηλό οργανικό φορτίο ή θερμοκρασία νερού υψηλότερη των 27°C, μπορεί 
να έχουν αρνητική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά των κουνουπιών 
του γένους Aedes spp. 
 
Το προϊόν να μη χρησιμοποιείται για κανένα άλλο λόγο ή με κανέναν άλλο τρόπο εκτός από 
εκείνον που αναφέρεται στην ετικέτα του, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά από τις 
αρμόδιες αρχές. 
 
Να διατηρείτε πάντα στεγνό το αχρησιμοποίητο προϊόν.  
 
5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων 
Για την προστασία των καλλιεργειών και φυτών μη στόχων: 
Να μην εφαρμόζεται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά του σκευάσματος 
από την περιοχή όπου θα εφαρμοστεί. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να εφαρμόζεται μόνο με συγκεκριμένο τρόπο και σε εστίες ανάπτυξης 
προνυμφών κουνουπιών, οι οποίες θα έχουν εντοπιστεί προγενέστερα, και όχι σε φυσικά 
αποθέματα νερού. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια. Επαναλαμβανόμενη έκθεση μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργίες. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Όταν εφαρμόζετε το προϊόν 
φορέστε γάντια από PVC μέχρι τον αγκώνα. 
Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή. Μετά το τέλος της εφαρμογής πλύνετε και τα γάντια. 
 
5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες 
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος 
Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε νερά που συνδέονται με φυσικό/φρέσκο νερό. Αποφύγετε 
την είσοδο του προϊόντος σε φυσικό/φρέσκο νερό. Μη χρησιμοποιείτε τα ύδατα που έχουν 
υποστεί εφαρμογή με το προϊόν για άρδευση. Να χρησιμοποιείται μόνο για τον έλεγχο των 
προνυμφών κουνουπιών και  σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μην πετάτε/ αδειάζετε το 
σκεύασμα, τυχόν υπολείμματα του και τους περιέκτες στην αποχέτευση. 
Σε περίπτωση διαρροής σκουπίστε και μεταφέρετε τα υπολείμματα σε δοχεία συλλογής 
αποβλήτων. Καθαρίστε τη μολυσμένη περιοχή με καθαριστικό και ζεστό νερό, 
αποφεύγοντας την είσοδο του νερού καθαρισμού σε υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα. 
Αποφύγετε την επαφή με τα ρούχα ή το δέρμα. 
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Πρώτες Βοήθειες: 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε τη μολυσμένη επιφάνεια με νερό και σαπούνι. 
Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων αν εμφανιστούν συμπτώματα. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. 
Αφαιρέστε αν είναι δυνατόν τυχόν φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητήστε ιατρική 
βοήθεια αν υπάρξει ερεθισμός ή πρόβλημα στην όραση. 
Σε περίπτωση επαφής με το στόμα/ κατάποση : Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Ζητήστε ιατρική 
βοήθεια. 
Σε περίπτωση που ζητήσετε ιατρική βοήθεια, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του 
Μην πετάτε αχρησιμοποίητο σκεύασμα στο έδαφος, σε υδατορρεύματα, σε σωληνώσεις 
(νεροχύτη, τουαλέτες, κλπ.) ούτε κάτω από τις αποχετεύσεις. 
Διάθεση περιέκτη/ περιεχομένου σύμφωνα με την εθνική Νομοθεσία. 
 
5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 
Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. 
Αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο περιβάλλον,  μακριά από το άμεσο 
ηλιακό φως. 
Μακριά από παιδιά και κατοικίδια. 
Να μην αποθηκεύεται μαζί με τρόφιμα, ζωοτροφές και λιπάσματα. 
 
6. Άλλες πληροφορίες 
Διαχείριση Ανθεκτικότητας 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας προτείνεται να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα 
με διαφορετικό τρόπο δράσης στα προγράμματα ελέγχου κουνουπιών 

ΑΔΑ: ΨΜΗΦ4653ΠΓ-5ΘΗ


		2020-07-24T12:24:26+0300
	Athens




