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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αθήνα, 21-01-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                              Αριθ. πρωτ.: 13468/375332 ΠΕ 
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                              
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Ταχ. Δ/νση:         Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:   176 71 – ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο:     210 928 7241, 7166 
email:  biocides@minagric.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) 
σκευάσματος CAZA 2.15 GEL BAIT» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

  
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τoν κανονισμό (ΕΕ) με 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 52. 

2. Τις διατάξεις του κανονισμού(ΕΕ) με αριθ. 492/2014 σχετικά με την ανανέωση των 
βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

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

5. Τις διατάξεις της κ.υ.α. με αριθ. 4616/52519 (Β’ 1367/16-05-2016) με θέμα «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».  

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/05-04-2012 (Α’ 72) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων 
του π.δ. 205/2001(Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/EE, 2011/11/ΕE, 
2011/12/EE, 2011/13/ΕE, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/EE, 2011/78/ΕΕ, 
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2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε 
στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Imidacloprid. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 2051/20474/21-06-2017 απόφασή μας όπως ισχύει και με την οποία 
χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) CAZA 2.15 GEL 
BAIT.  

8. Την ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά του προϊόντος αναφοράς IMIDASECT που 
έλαβε στη Γερμανία (R4BP3 ASSET No: DE-0008650-0000), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 31 του κανονισμού  (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

9. 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. 

10.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. 

11.Τη με αριθ. 1881/286212 (Β’ 4612/19-10-2020) Y.A. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής 
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που 
υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.  

12.Την αριθ. BC-NJ056216-36 αίτηση ανανέωσης καθώς και τις με αρ. πρωτ 352/11168/14-01-
2020 και 13468/375332/27-12-2021 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. 

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

 
I. Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό ΤΠ18-0265 (R4BP3 Ref. Asset GR-

0010872-0000) στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Εμπορικό όνομα: CAZA 2.15 GEL BAIT 
2. Mορφή: Eτοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel bait)  
3. Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 2,194 % β/β  

βοηθητικές ουσίες 97,806 % β/β                                              
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία:  98% 
5. Παρασκευαστής της δ.ο: Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Ινδία 

6. Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142, 1702, Dilbeek 
Βέλγιο 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:  Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Ινδία 
 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: α) Sharda Cropchem Limited, Ινδία 

β) DTS OABE S.L., Ισπανία 
Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  α) Sharda Cropchem Limited, Ινδία 

β) DTS OABE S.L., Ισπανία 
 

ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης  

 
ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης_ 

Οι συσκευασίες που αφορούν επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα 
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική 
χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που 
έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 
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ΙV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 14-12-2026. 
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. 

 
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. 

 
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της υπ’ αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β’ 1367) κ.υ.α. 

 
 «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης 

Γεωργίας» 
  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α. 
Η προϊσταμένη του Τμήματος Βιοκτόνων  

Προϊόντων 
 
 
 

Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Sharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142, 1702, Dilbeek, Βέλγιο 
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3 .            
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
CAZA 2.15 GEL BAIT  
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

CAZA 2.15 GEL BAIT Ελλάδα 

 
1.2 Κάτοχος της άδειας 

Όνομα και διεύθυνση του 
κατόχου της έγκρισης 

Όνομα Sharda Europe B.V.B.A. 

Διεύθυνση Josef Mertensstraat 142, 1702 
Dilbeek, Βέλγιο 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18- 0265 

Ημερομηνία έκδοσης 21-06-2017 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 14-12-2026 

 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 

Όνομα παρασκευαστή Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd 

Διεύθυνση παρασκευαστή Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai 
Ινδία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

α) Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, Dominic 
Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Ινδία 
β) DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 
3,, 48410 Orozco (Vizcaya) Ισπανία 

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

Δραστική ουσία  Imidacloprid 

Όνομα παρασκευαστή Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd 

Διεύθυνση παρασκευαστή Domnic Holm, 29th Road, Bandra 400 050 Mumbai, 
Ινδία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East 
Heping Road, - Shijizhang, Κίνα 

 
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 Περιεκτικό- 
τητα (%) 

Imidacloprid (2E)-1-[(6-
chloropyridin-3-yl) 
methyl]-N-
nitroimidazolidin-2-
imine 

Δραστική 
Ουσία 

138261-41-3 428-040-8 2,194 

2.2 Τύπος σκευάσματος 
Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel Bait). 
 

ΑΔΑ: Ψ7ΩΙ4653ΠΓ-9ΥΘ



                                                                                                                                              

Σελίδα 6 από 12  

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

Επισήμανση 

 
Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ 

Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Δηλώσεις προφύλαξης P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία. 

Παρατηρήσεις: EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

 
4. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1 – Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές , για τη 
Γερμανική κατσαρίδα, επαγγελματίες χρήστες. 

Τύπος προϊόντος TΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές. 
 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Χαμηλή προσβολή: 0,1 g / m2,  
Υψηλή προσβολή: 0,2 g / m2,  
1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm. 
Έως 6 εφαρμογές ετησίως 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Φυσίγγια από πλαστικό (HDPE): 30 g, 35 g, 50 g, 100 g 

 
4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν 
καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη 
της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές 

ΑΔΑ: Ψ7ΩΙ4653ΠΓ-9ΥΘ



                                                                                                                                              

Σελίδα 7 από 12  

που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες. 
2) Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. 
καλοριφέρ). 
3) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν 
εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο. 

 
4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης 
 
Πίνακας 2. Χρήση #2 – Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, μη 
επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό). 

 Τύπος προϊόντος TΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 
Blatta orientalis (Ανατολίτικη κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 
 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές. 
 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Χαμηλή προσβολή: 0,2 g / m2,  
Υψηλή προσβολή: 0,3 g / m2,  
1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm. 
Έως 6 εφαρμογές ετησίως  

Κατηγορία (ες) χρηστών Μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό) 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Σύριγγα από πλαστικό (HDPE): 3 g, 5 g, 10 g, 15 g 

 
4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση. 

1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν 
καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη 
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της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές 
που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες. 
2) Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατσαρίδων ή υπάρχει υποψία υψηλής προσβολής, 
ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηρηθεί μόνο 
λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, ανατρέξτε στη δόση εφαρμογής για "χαμηλή προσβολή". 
3) Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. 
καλοριφέρ). 
4) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό 
εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο. 

 
4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Για εσωτερικούς χώρους, εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, για την 
Ανατολίτικη κατσαρίδα, επαγγελματίες χρήστες. 

Τύπος προϊόντος TΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Blatta orientalis (Aνατολική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Εφαρμογή του βιοκτόνου μόνο σε ρωγμές και εσοχές. 
 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Χαμηλή προσβολή: 0,2 g / m2,  
Υψηλή προσβολή: 0,3 g / m2,  
1 σταγόνα 0,1 g έχει διάμετρο 5 mm. 
Έως 6 εφαρμογές ετησίως 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Φυσίγγια από πλαστικό (HDPE): 30 g, 35 g, 50 g, 100 g 
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4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση. 

1) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν 
καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη 
της κουζίνας, κάτω από τον φούρνο ή τον θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και τις εσοχές 
που μπορεί να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες. 
2) Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. 
καλοριφέρ). 
3) Μην το εφαρμόζετε σε πορώδεις επιφάνειες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν 
εφαρμόστε το προϊόν επάνω σε ένα πλαστικό φύλλο. 

 
4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης 
 
4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης 
 
4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης 
 
4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης 
 

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Για εσωτερικούς χώρους, ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι. 

Τύπος προϊόντος TΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 
Blatta orientalis (Aνατολική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Ετοιμόχρηστοι Δολωματικοί δίσκοι 
 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Χαμηλή προσβολή 0,2 g / m2 (ένας δολωματικός δίσκος 0,75 g 
ανά 4 m2, ένας δολωματικός δίσκος 1 g ανά 5 m2, ένας 
δολωματικός δίσκος 1,2 g ανά 6 m2, ένας δολωματικός δίσκος 
1,4 g ανά 7 m2).  
Υψηλή προσβολή 0.3 g / m2 (ένας δολωματικός δίσκος 0,75 g 
ανά 2,5 m2, ένας δολωματικός δίσκος 1 g ανά 3m2, ένας 
δολωματικός δίσκος 1,2 g ανά 4m2, ένας δολωματικός δίσκος 
1,4 g ανά 5m2). 
Έως 6 εφαρμογές ετησίως 
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Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 
Μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό) 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι από πλαστικό (HDPE): 0,75 
g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g 

 

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση. 

Εάν είναι ορατός υψηλός αριθμός κατσαρίδων ή υπάρχουν υποψίες υψηλής προσβολής, 
ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "υψηλή προσβολή". Εάν έχουν παρατηρηθεί μόνο 
λίγες ή μεμονωμένες κατσαρίδες, ανατρέξτε στην ποσότητα εφαρμογής για "χαμηλή 
προσβολή". 

 
4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση. 

1) Οι εφαρμοζόμενοι δίσκοι δολωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση. 
2) Μην ανοίγετε με τη βία τον δίσκο δολώματος. 

 
4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.  
 
4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.  
 
4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 

Πίνακας 5. Χρήση #5 – Για εξωτερικούς χώρους, ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι. 

Τύπος προϊόντος TΠ18- Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 
Blatta orientalis (Aνατολική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί Χώροι 
Εφαρμογή γύρω από κτίρια στα πιθανά σημεία από τα οποία 
μπορεί να εισέλθουν κατσαρίδες. 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Ετοιμόχρηστοι Δολωματικοί δίσκοι 
 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Συνολικά 0,3 γρ /m περιμετρικά (ένας δολωματικός δίσκος 0,75 
γρ ανά 2,5 m2, ένας δίσκος 1 γρ ανά 3 m2, ένας δίσκος 1,2 γρ  
ανά 4 m2, ένας δίσκος 1,4 γρ  ανά 5 m2) 
 
Έως 6 εφαρμογές ετησίως 
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Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 
Μη επαγγελματίες χρήστες (ευρύ κοινό) 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί δίσκοι από πλαστικό (HDPE): 0,75 
g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g 

 

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση. 

Εφαρμόστε τους δολωματικούς δίσκους μόνο σε σκληρές επιφάνειες, όπως βεράντες ή 
αίθρια. 

 
4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 

1) Οι δολωματικοί δίσκοι που εφαρμόζονται πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση. 
2) Μην ανοίγετε με τη βία το δολωματικό δίσκο.  
3) Εφαρμόζετε μόνο σε περιοχές που δεν μπορούν να βυθιστούν ή να βραχούν, δηλαδή 
προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού. 
4) Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε σημεία όπου δεν μπορεί να αποφευχθεί η 
απελευθέρωση σε αποχετεύσεις (υπονόμους). 

 
4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και 
επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που 
σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση. 
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης. 
 
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 

1. Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.  
2. Πριν από την εφαρμογή, ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να καθαρίζεται από τις διάφορες 
φυσικές εστίες τροφής κατσαρίδων (σκουπίδια, υπολείμματα τροφίμων ...) ώστε η γέλη να 
αποτελέσει την μοναδική πηγή τροφής τους. 
3. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε τη μολυσμένη περιοχή και, αν χρειαστεί, 
αντικαταστήστε τη γέλη που χρησιμοποιήθηκε καθώς οι κατσαρίδες αφήνουν εκκρίσεις και 
κόπρανα για να προσελκύσουν άτομα του ίδιου είδους. 
4. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 3 μήνες συνεχόμενα χωρίς την αντικατάσταση 
των ανοιγμένων ή μη χρησιμοποιημένων δίσκων δολώματος. 
5. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας, αν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική. 
6. Για την προστασία των πουλιών, των κατοικιδίων και των θηλαστικών, οι νεκρές 
κατσαρίδες θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή της εφαρμογής σε καθημερινή 
βάση. 
7. Ελέγχετε τους δολωματικούς δίσκους εβδομαδιαίως. 
8. Αν η προσβολή επιμείνει παρά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα, επικοινωνήστε 
με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών. Αποφύγετε την συνεχή χρήση 
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του προϊόντος. 
9. Στο τέλος της εφαρμογής, συλλέξτε και απορρίψτε τους δολωματικούς δίσκους  

 
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου 

1)    Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
2)    Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, αγροτικά ζώα και άλλα ζώα μη-
στόχους. 
3)    Αποφύγετε την έκλυσή του στο περιβάλλον. 
4)    Μην το εφαρμόζετε σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που 
ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. 

 
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 

1) Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, να έχετε εύκαιρο το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. 
2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν 
τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ξεπλένετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του 
δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
3) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Αν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.  
4) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό. 
5) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Δεν εφαρμόζεται. 
6) Αυτό το βιοκτόνο περιέχει Imidacloprid, το οποίο είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες. 
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

 

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

 

1) Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, σε 
σωληνώσεις (νεροχύτες, τουαλέτες...) ούτε στην αποχέτευση. 
2) Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του, τους δίσκους δολωμάτων και 
όλα τα άλλα απόβλητα (π.χ. νεκρά έντομα) σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
3) Μην καθαρίζετε το δίσκο δολώματος πριν από την απόρριψη. 

 
5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 

αποθήκευσης 

Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Σταθερότητα στην αποθήκευση: 24 μήνες. 
Να αποθηκεύεται μακριά από το φώς. 

 
6. Άλλες πληροφορίες 
  

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα. 
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