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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα    22  - 10 - 2002 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. Πρωτ.: 110026 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση: Iπποκράτους 3-5 

Ταχ.Κώδικας: 10164  Αθήνα 

Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος 

TELEFAX: 010 36 17 103 

Τηλέφωνο: 010 212 45 07 

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

κυκλοφορίας στο βιοκτόνο 

(τρωκτικοκτόνο) 

Brodifacoum – Zapi bait» 

ΠΡΟΣ:1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

Φλέμιγκ 15,  

151 23, Μαρούσι 

 (Με απόδειξη) 

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

α. Δ/νσεις Γεωργίας 

Έδρες τους 

β. Δ/νσεις Εμπορίου 

Έδρες τους 

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

 Ινστιτούτο  

 Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών 

 Φαρμάκων 

 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ. 

  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

  

Έχοντας υπόψη : 

1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρμάκων  και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2, το άρθρο 5 παρ. 2 και 8.και το άρθρο 30 

όπως αντικαταστάθηκε με το ν.2538/97. 

2. Τη με αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις 

μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.2. 

3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά τον 

καθορισμό και την τυποποίηση  της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών 

φαρμάκων. 

4. Τη με αριθ.89563/17-02-1999 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση 

κυκλοφορίας με αριθ. 4076 στο τρωκτικοκτόνο σκεύασμα BIOΛΕΝ bait της εταιρείας 

AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. 

5. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη . 

6. Την από 04-12-2001 σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και το από 03-07-

2002 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό  4086  στο βιοκτόνο 

(τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Εμπορικό όνομα: Brodifacoum – Zapi bait  

2. Μορφή: Fresh bait (B) ετοιμόχρηστο δόλωμα  

3. Εγγυημένη σύνθεση: brοdifacoum 0,005  % β/β. 

   βοηθητικές ουσίες 99,9948 % β/β. 

4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:  96 % min  

5. Παρασκευαστής: Zapi Industrie Chimiche S.p.A.(ΙΤΑΛΙΑ) 

6. Αντιπρόσωπος: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι. 

7. Τυποποιητής: ο παρασκευαστής 

8. Συσκευαστής: ο παρασκευαστής 

9. Συσκευασία: 9α: Είδος-Μέγεθος: Το προϊόν διατίθεται ως έτοιμο δόλωμα σε σακουλάκια 

από χαρτί φίλτρου, με τυπωμένη ετικέτα.. Κάθε σακουλάκι περιέχει μία δόση 10 γρ 

(δόλωμα), έχει διαστάσεις 60mm X 60mm και συσκευάζεται σε: 

α) Σακίδια των 200γρ.(20 σακουλάκια των 10γρ.) και 500 γρ.(50 σακουλάκια των 

10γρ.).  

β) Σάκους των 5 κιλών (500.σακουλάκια των 10γρ). 

γ) Κουτιά των 500 γρ με εσωτερική πλαστική σακούλα (50 σακουλάκια των 10γρ)..  

9β. Υλικό Συσκευασίας:  α. Σακίδια και σάκοι από πολυαιθυλένιο. 

β. Κουτιά από χαρτί. 

 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 

Το Brodifacoum – Zapi bait είναι ένα ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο. 

 

11.Πεδίο-Δόσεις Εφαρμογής: 

Το Brodifacoum – Zapi bait χρησιμοποιείται: 

α) Για την καταπολέμηση των ποντικών  (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus, 

Rattus norvegicus) μέσα και γύρω από τα κτίρια (σπίτια, αποθηκευτικοί χώροι, 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις). Δόση:25-50 γρ. ανά θέση δολώσεως. 

Σε περίπτωση των καστανών ποντικών (Rattus norvegicus) ή όπου οι προσβολές είναι 

βαριές αυξήστε ανάλογα τα σημεία δολώσεως. 

β)  Στην ύπαιθρο, για την καταπολέμηση των τρωκτικών: 

β1) Σε εφαρμογές περιορισμένης κλίμακας, δηλαδή μικρά χωράφια ή μικρή προσβολή. 

β2) Σε εφαρμογές ευρείας κλίμακας, δηλαδή σε περίπτωση έξαρσης πληθυσμών ή σε μεγάλη 

έκταση όπως π.χ. αρουραιόπληκτες περιοχές, όπου η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με 

ευθύνη και επίβλεψη ειδικού επιστήμονα (γεωπόνου). 

Δόση 300-2500 γρ. ανά στρέμμα  

 

12.Τρόπος και χρόνος εφαρμογής. 

Τοποθετούμε την απαιτούμενη δόση δόλωσης (κλειστή στη συσκευασία της) 25-50 γρ. 

ανά 10 μέτρα σε θέσεις προφυλαγμένες κοντά σε φωλιές ή πιθανές διαδρομές των 

ποντικών, στις γωνίες των τοίχων, στη ξύλινη οροφή των αποθηκών ή των στάβλων όπου 

συνήθως τρυπώνουν τα μαύρα ποντίκια. 

Στην περίπτωση των καστανών ποντικών των υπογείων αυξάνουμε την πυκνότητα των 

δολωμάτων (κάθε 2,5 μέτρα). 

Δολώματα που καταναλώνονται αντικαθίστανται αμέσως. 

Δολώματα που μένουν άθικτα μετατίθενται σε άλλα σημεία. Η καταπολέμηση έχει 

ολοκληρωθεί όταν τα δολώματα παραμένουν άθικτα. Τότε μπορούμε να σταματήσουμε 
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την καταπολέμηση εκτός αν έχουμε υποψίες ότι μπορεί να έχουμε μετακίνηση πληθυσμών 

τρωκτικών προς την εκκενωθείσα περιοχή. Τα τρωκτικά αρχίζουν να πεθαίνουν από την 3
η
 

ημέρα χωρίς αγωνία και συνήθως μακριά από τα σημεία διατροφής τους. 

Τα νεκρά τρωκτικά πρέπει να συλλέγονται και να καίγονται ή να θάβονται για να 

αποφεύγονται δηλητηριάσεις ζώων. Σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να τοποθετούνται 

κάτω από σανίδες, κεραμίδια ή από σωλήνες, γενικά σε προφυλαγμένα μέρη για να 

προφυλαχθούν τα κατοικίδια ζώα. 

 

13.Σημάνσεις τοξικότητας:Xn EΠΙΚΙΝΔΥΝΟ 

14.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): 

R22/21  Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης και σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. 

15.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (RO φράσεις) 

RO5/RO8 Τοξικό για τα ψάρια και τους υδρόβιους οργανισμούς 

RO10  Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα 

RO12/ RO14 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά 

Επικίνδυνο για τα κατοικίδια ζώα, ιδιαίτερα για τα χοιρινά, κουνέλια και 

πουλερικά. 

 

16.Κίνδυνοι για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S και SY φράσεις): 

S1/2  Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά  

S7   Διατηρείστε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη 

S13  Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ,ποτά, ζωοτροφές. 

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα  σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν 

άλλα ζώα και πουλιά (αγροτικά ή μη). 

S20/21  Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε μην πίνετε και μην καπνίζετε 

S24/25  Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα 

S28  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και  

σαπούνι. 

S37  Μην πιάνετε το δόλωμα με γυμνά χέρια .Φοράτε γάντια. 

S45  Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. 

S35  Καταστρέψτε τα κενά μέσα συσκευασίας με θάψιμο ή κάψιμο. 

SY8  Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή 

καπνίσετε και μετά την εφαρμογή. 

 

17.Πρώτες βοήθειες -Αντίδοτο: 

   Εάν το Brodifacoum – Zapi bait καταποθεί κατά λάθος προκαλέστε αμέσως εμετό, 

πηγαίνετε τον ασθενή στο γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. 

   Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 (π.χ. Φυτομεναντιόνη ή Κονάκιο) 

  Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 010 7793777 

 

18.Προφυλάξεις για το οικοσύστημα: 

     Αναζητείστε τους ψόφιους αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα, μαζί με τυχόν 

υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει  φαγωθεί από τα τρωκτικά. 

SO4 Mη ρυπαίνετε με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του ποτάμια, αρδευτικούς  

ή υδροφόρους αγωγούς. 

Να μην εφαρμόζεται κοντά σε  υγροβιότοπους. 
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19.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος : 

     Στην αρχική, κλειστή, συσκευασία και σε συνήθεις θερμοκρασίες το σκεύασμα παραμένει 

σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 

20.Καταστήματα πώλησης: 

Oι συσκευασίες μέχρι 500 γρ., θα πωλούνται μόνο από φαρμακεία και από καταστήματα 

γεωργικών φαρμάκων. Οι υπόλοιπες συσκευασίες μόνο από καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων. 

Στη συσκευασία των 5 κιλών θα αναγράφεται η φράση "Επιτρέπεται η πώλησή του σε 

συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας". 

 

ΙΙ. Ετικέτα: 

Το σκεύασμα θα κυκλοφορήσει σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας. 

 

ΙΙΙ. Εντός του τελευταίου εξαμήνου προ της λήξεως της εγκρίσεως θα πρέπει να υποβληθεί 

αίτηση για την ανανέωσή της. 

 

ΙV.Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2006. 

 
 

         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

 

 

                       Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ 


