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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 33 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. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ155 /Α΄/7-9-2010) «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 2009/84/EK, 2009/85/ ΕΚ 
2009/86/EK, 2009/87/ΕΚ, 2009/88/EK, 2009/89/ ΕΚ, 2009/91/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 
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2009/94/ ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ, 2009/98/ΕΚ, 2009/99/ ΕΚ, 2009/107/ΕΚ, 
2009/150/ΕΚ,2009/151/ΕΚ,2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ, 2010/8/ΕΕ, 2010/9/ΕΕ, 2010/10/ΕΕ και 
2010/11/ ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και 
ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Imidacloprid. 

6. Την έγκριση του προϊόντος, που έλαβε στην Γαλλία με Asset No: FR-0024196-0000, 
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 (R4BP3 CASE No: BC-UP038639-03) της ενδιαφερόμενης εταιρίας και τις με αρ. 
πρωτ. 4683/63932/3-5-2018 και 311/82262/12-3-2020 καταθέσεις συμπληρωματικών 
στοιχείων της ενδιαφερόμενης εταιρίας.  

11.Την συγκριτική αξιολόγηση κινδύνου της Υπηρεσίας μας 
 

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

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0432 (R4BP3 ASSET No: GR-0024199-0000) στο 
βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 
1. Εμπορικές ονομασίες:  
DX3 GEL 
SKULD ANT GEL 
SKULD GEL BOX 
KAMAZIL GEL 
KAMAZIL ANT GEL 
KAMAZIL GEL BOX 
KAPTER ANT GEL 
KAPTER ANT GEL BOX 
KELT GEL 
KELT ANT GEL 
KELT GEL BOX 
IMITEC GEL 
IMITEC ANT GEL 

IMITEC GEL BOX 
DX3 ANT GEL 
DX3 GEL BOX 
IMIZA-PLUS ANT GEL 
IMIZA-PLUS ANT GEL BOX 
PETROGEL MAX ANT 
PETROGEL MAX ANT BOX 
VI-POWER ANT GEL 
VI-POWER ANT GEL BOX 
INVICTO ANT GEL 
INVICTO ANT GEL BOX 
PREDATOR ANT GEL 
PREDATOR ANT GEL BOX 

 
2. Mορφή: RB - Δόλωμα (σε μορφή γέλης) 
 
3. Εγγυημένη σύνθεση: imidacloprid 0,0204 % β/β  
                                            Βοηθητικές ουσίες 99,9796 % β/β                                             

  
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική 

ουσία:  98%. 
 
5. Παρασκευαστής των δ.ο: Ningbo Generic Chemical Co., Ltd, Κίνα (άρθρο 95: ZAPI S.p.A) 
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6. 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 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026  
              Conselve (Padova), Ιταλία 
 
 

ΙΙ. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή 
επισυνάπτεταικαι 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 καταπολέμησης εντόμων και 
τρωκτικών». 
 

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 8/03/2025. 
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. 
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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 
 

ΑΔΑ: 6ΧΠΧ4653ΠΓ-ΔΒ6



                                                                                                                                              

Σελίδα 5 από 13  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 
DX3 GEL  

 (στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)  
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1. Διοικητικές πληροφορίες 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

DX3 GEL 
SKULD ANT GEL 
SKULD GEL BOX 
KAMAZIL GEL 
KAMAZIL ANT GEL 
KAMAZIL GEL BOX 
KAPTER ANT GEL 
KAPTER ANT GEL BOX 
KELT GEL 
KELT ANT GEL 
KELT GEL BOX 
IMITEC GEL 
IMITEC ANT GEL 
IMITEC GEL BOX 
DX3 ANT GEL 
DX3 GEL BOX 
IMIZA-PLUS ANT GEL 
IMIZA-PLUS ANT GEL BOX 
PETROGEL MAX ANT 
PETROGEL MAX ANT BOX 
VI-POWER ANT GEL 
VI-POWER ANT GEL BOX 
INVICTO ANT GEL 
INVICTO ANT GEL BOX 
PREDATOR ANT GEL 
PREDATOR ANT GEL BOX 

 

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 (Padova), Ιταλία 

Αριθμός έγκρισης ΤΠ18- 0432 

Ημερομηνία έκδοσης 22-7-2020 

Ημερομηνία λήξης έγκρισης 8/03/2025 

 
  
 

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
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Όνομα παρασκευαστή ZAPI S.p.A.  

Διεύθυνση παρασκευαστή Via Terza Strada 12, 35026 Conselve, Ιταλία 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve , Ιταλία  

 
 

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

Δραστική ουσία  Imidacloprid 

Όνομα παρασκευαστή Ningbo Generic Chemical Co., Ltd. 
 

Διεύθυνση παρασκευαστή Room 10-6, Shidal Square 8, 315010 Zhejiang Κίνα 
Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd. 

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Plant address: 
Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural 
Science and Technology Park, Shanxi province, 
China.  

 

 
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 
Περιεκτικότητα 
(%) 

Imidacloprid  (2E)-1-[(6-

chloropyridi

n-3- yl) 

methyl]-

Nnitroimidaz

olidin-2-

imine 

Δραστική 
ουσία 

138261-41-3  
 

428-040-8  0.0204 

 
2.2 Τύπος σκευάσματος : RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση) 

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

Ταξινόμηση -- 

Επισήμανση 
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Δήλωση 
επικινδυνότητας 

Η411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Προειδοποιητική λέξη - 

Δηλώσεις προφύλαξης  P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σε 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

 
 

 
4. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1 Δολωματική εφαρμογή από το ευρύ κοινό και από επαγγελματίες 
χρήστες  
 

Τύπος Προϊόντος PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

- 

Οργανισμός(-οί) στόχος(-
οι) (περιλαμβανομένου 
του σταδίου ανάπτυξης) 

Μυρμήγκια που ανήκουν στα παρακάτω είδη (όλα τα στάδια 
ανάπτυξης): 
Lasius niger (Μαύρα μυρμήγκια) 
Linepithema humile (Μυρμήγκια Αργεντινής) 
Monomorium pharaonis (Μυρμήγκια του Φαραώ) 
 

Πεδίο(-α) χρήσης Εσωτερικοί χώροι: εσωτερικές ρωγμές και εσοχές, κατά μήκος 
της τοιχοποιίας  
Εξωτερικοί χώροι: εξωτερικές ρωγμές και εσοχές, σε 
εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια ή στην είσοδο της 
φωλιάς. 

Μέθοδος(-οι) εφαρμογής Δολωματική εφαρμογή 
Το προϊόν εφαρμόζεται σε σταγόνες κατά μήκος των 
διαδρομών των μυρμηγκιών ή σε ρωγμές και εσοχές ή στην 
είσοδο της φωλιάς ή σε οριζόντιες μη απορροφητικές 
επιφάνειες. 

Δόση(-εις) και συχνότητα 
εφαρμογής 

2 σταγόνες των 0,05 γρ. (διαμέτρου 5 mm) ανά γραμμικό μέτρο 
ή ανά είσοδο φωλιάς.  
 
Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και 
αντικαταστείτε όταν έχει εξαντληθεί. 
 
Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες.  
 
Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το 
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δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως.  
 
O έλεγχος του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός 
δύο εβδομάδων μετά την εφαρμογή. 

Κατηγορία(-ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 
Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) 

Μεγέθη και είδος 
συσκευασίας 

Για επαγγελματική χρήση: 
 
- HDPE σύριγγες 5 γρ., 6γρ ,7γρ, κ.ο.κ  μέχρι 25 γρ.  
- Σύριγγες πολυπροπυλενίου 5 γρ., 6γρ ,7γρ, κ.ο.κ μέχρι 25 γρ. 
- LDPE σύριγγες 20 γρ., 21γρ, κ.ο.κ μέχρι 50 γρ.  
- Φυσίγγια πολυπροπυλενίου 25 γρ., 26 γρ κ.ο.κ μέχρι 50 γρ.  
 
Οι σύριγγες και τα φυσίγγια συσκευάζονται στις ακόλουθες 
συσκευασίες:  
- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και 
πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ  μέχρι 24 τεμάχια. 
 
- Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και 
πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ  μέχρι 24 τεμάχια. 
 
- Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ  μέχρι 24 
τεμάχια. 
 
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ  
μέχρι 24 τεμάχια. 
 
Για ερασιτεχνική χρήση:  
- HDPE σύριγγες 5 γρ., 6γρ ,7γρ, κ.ο.κ  μέχρι 25 γρ. 
- Σύριγγες πολυπροπυλενίου 5 γρ., 6γρ ,7γρ, κ.ο.κ μέχρι 25 γρ. 
- LDPE σύριγγες 20 γρ., 21γρ, κ.ο.κ μέχρι 25 γρ 
- Φυσίγγια πολυπροπυλενίου των 25 γρ. 
 
Οι σύριγγες και τα φυσίγγια συσκευάζονται στις ακόλουθες 
συσκευασίες: 
 
- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και 
πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια 
- Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και 
πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια 
 
- Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια 
 
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 
και 6 τεμάχια 
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4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.  
Μην εκθέτετε τις σταγόνες του δολώματος στο ηλιακό φως ή σε θερμότητα (π.χ. καλοριφέρ) 
Μέγιστη δόση εφαρμογής: 30 σταγόνες των 0,05 γρ. ανά φωλιά (μέγιστη δόση 1,5 γρ. 
προϊόντος). 
Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 
μήνες ή νωρίτερα αν το δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως. 
 

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση 

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο προϊόν σε ρωγμές και 
εσοχές μόνο ή απευθείας στις φωλιές των μυρμηγκιών.  
Προστατεύστε από τις μέλισσες και τις καιρικές συνθήκες καλύπτοντας το δόλωμα, για 
παράδειγμα, με μια γλάστρα ή ένα κεραμίδι και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα 
μυρμήγκια εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο δόλωμα. 
 
 
 
Πίνακας 2. Χρήση #2 Για ερασιτέχνες και επαγγελματίες χρήστες – Εφαρμογή σε 
δολωματικό σταθμό 
 

Τύπος Προϊόντος PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 
καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

- 

Οργανισμός(-οί) στόχος(-
οι) (περιλαμβανομένου 
του σταδίου ανάπτυξης) 

Μυρμήγκια του είδους Lasius niger (Μαύρα μυρμήγκια) 
Όλα τα στάδια ανάπτυξης 

Πεδίο(-α) χρήσης Εσωτερικοί χώροι  και εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια κοντά 
στην είσοδο της φωλιάς. 

Μέθοδος(-οι) εφαρμογής Σε ετοιμόχρηστους δολωματικούς σταθμούς. 
Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σε μέρη που 
παρατηρείται παρουσία μυρμηγκιών, ή κοντά στην είσοδο της 
φωλιάς, σε οριζόντιες επιφάνειες 

Δόση(-εις) και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ένας δολωματικός σταθμός κάθε 15 – 20 m2 ή ένας 
δολωματικός σταθμός σε κάθε είσοδο φωλιάς.  
Τοποθετείστε το δολωματικό σταθμό όπου παρατηρείτε την 
παρουσία μυρμηγκιών.  
Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες.  
 
Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το 
δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως.  
 
O έλεγχος του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός 
δύο εβδομάδων μετά την εφαρμογή. 
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Κατηγορία(-ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 
Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) 

Μεγέθη και είδος 
συσκευασίας 

Για επαγγελματική χρήση: 
-    Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου των 2 γρ., 3 γρ., 4 γρ. 
-    Δολωματικός σταθμός πολυπροπυλενίου που περιέχει μία 
κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE) 
-    Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου που περιέχει μία 
κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE) 
 
Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι, 
συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή 
αλουμίνιο) συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες: 
- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και 
πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ  μέχρι 24 τεμάχια 
- Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και 
πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ μέχρι 24 τεμάχια 
- Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει 1, 2, 3 κ.ο.κ  μέχρι 24 
τεμάχια 
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από 1, 2, 3 
κ.ο.κ  μέχρι 24 τεμάχια 
 
 
 
Για ερασιτεχνική χρήση:  
-    Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου των 2 γρ., 3 γρ., 4 γρ. 
-    Δολωματικός σταθμός πολυπροπυλενίου που περιέχει μία 
κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE) 
-    Δολωματικός σταθμός πολυστυρενίου που περιέχει μία 
κάψουλα 4 γρ. (PET/PE + CRT/ALU/PE) 
 
Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι 
συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή 
αλουμίνιο) συσκευάζονται στις ακόλουθες συσκευασίες:  
- Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και 
πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια 
- Blister (χάρτινο ή πλαστικό ή συνδυασμός χαρτιού και 
πλαστικού) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια 
- Χαρτοκιβώτιο (χάρτινο) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 και 6 τεμάχια 
- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1, 2, 3, 4 , 5 
και 6 τεμάχια  

 

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τον δολωματικό σταθμό το αργότερο 3 μήνες μετά την 
ενεργοποίησή του. 
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5. Γενικές Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις 
παρεχόμενες οδηγίες. 
Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος. 
Πριν την εφαρμογή, απομακρύνετε όλες τις φυσικές πηγές τροφής για τα μυρμήγκια 
(σκουπίδια, απορρίμματα τροφίμων) από την προσβεβλημένη περιοχή για να ενθαρρύνετε 
την πρόσληψη του δολώματος.  
Συχνότητα ελέγχου του δολώματος: μία φορά την εβδομάδα. 
Απομακρύνετε τυχόν υπόλειμμα δολώματος ή τους περιέκτες του δολώματος στο τέλος της 
περιόδου εφαρμογής για ασφαλή διάθεση. 
Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.     
 
Μόνο για ερασιτέχνες χρήστες: Εάν η προσβολή επιμένει επικοινωνήστε με ένα 
αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης μυοκτονίας. 
 
5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου 
Επικίνδυνο για τις μέλισσες  
Εφαρμόστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, 
κατοικίδια ζώα και ζώα μη στόχους. Αποφύγετε τις εφαρμογές επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, 
ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με 
τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. 
 
5.3 Ειδικές πιθανές άμεσες και έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α’ βοηθειών 
- Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση 
συμπτωμάτων επικοινωνήστε με γιατρό 
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, περιστασιακά σηκώνοντας τα άνω 
και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Καλέστε γιατρό εάν 
παρατηρηθεί ερεθισμός ή ελάττωση της όρασης. 
- Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με γιατρό.  
- Διατηρήστε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
 

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του 

Μην απορρίπτετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες διαδρομές, σε 
σωλήνες (νεροχύτη, τουαλέτες) ή κάτω από τις αποχετεύσεις. 
Η διάθεση του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος, της συσκευασίας του και των υπόλοιπων 
απορριμμάτων γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
 

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης 

Αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από πηγές θερμότητας. 
Προστατέψτε από το φως. 
προστατέψτε από τον παγετό. 
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια 
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6. Άλλες πληροφορίες 
Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα. 
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