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«Τροποποίηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου
(εντομοκτόνο) σκευάσματος FENDONA 6
SC ως προς τη μέθοδο εφαρμογής της
οδηγίες χρήσης και τα μέτρα μετριασμού
κινδύνου της Χρήσης 1»
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 το άρθρο 50.
2. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 8.
3. To άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών
φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β’ 1367/16-05-2016) Κ.Υ.Α. 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».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 5601/126687/4-06-2019 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική
έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) FENDONA 6 SC (R4BP3 ASSET No: GR0015160-0000), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’αριθ. 13448/320633/18-12-2019
απόφαση μας .
6. Τα σχόλια της Ισπανίας και της Πολωνίας επί της αξιολόγησης της αίτησης τροποποίησης του
παραπάνω προϊόντος.
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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.Tα αριθ. πρωτ. 6794/185106/9-07-2020, 7396/201315/22-7-2020 και 7675/208808/28-072020 εισηγητικά σημειώματα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Αποφασίζουμε
I. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0346 που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ.
5601/126687/4-06-2019 απόφασή μας για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) FENDONA 6 SC ως προς
ως προς τη μέθοδο εφαρμογής της οδηγίες χρήσης και τα μέτρα μετριασμού κινδύνου της
Χρήσης 1 και ειδικότερα τα σημεία 3 (ως προς τη χρήση 1), 3.1 και 3.1.2 της Περίληψης
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:
3. Εγκεκριμένες χρήσεις (αφορά μόνο τη Χρήση#1)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής Ψεκασμός
H εφαρμογή γίνεται με τη χρήση οποιουδήποτε συμβατικού
χειροκίνητου ψεκαστήρα ή ψεκαστήρα ισχύος, εξοπλισμένο
έτσι ώστε να παράγει ψεκασμό χαμηλής πίεσης. Ο κατάλληλος
όγκος του προϊόντος προστίθεται στην απαιτούμενη ποσότητα
καθαρού νερού και ανακινείται. Εάν υπάρξει καθυστέρηση
μεταξύ των εφαρμογών απαιτείται εκ νέου ανακίνηση πριν την
επαναχρησιμοποίηση.
Για τις γερμανικές κατσαρίδες, τα μυρμήγκια και τους κοριούς,
το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη την
προσβεβλημένη περιοχή ως κατευθυνόμενος ψεκασμός σε
σχισμές και ρωγμές και/ή σε εντοπισμένα σημεία ή επιφάνειες
όπου τα έντομα βαδίζουν ή κρύβονται.
Για τα ιπτάμενα έντομα, το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται
με κατευθυνόμενο ψεκασμό μόνο σε στοχευμένα σημεία ή
περιοχές όπου τα έντομα μπορεί να εγκατασταθούν και όχι ως
γενικευμένη εφαρμογή.

3.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
Χρησιμοποιείστε το μόνο σε μεγάλα κτίρια.
• Υπολογίστε την έκταση της επιφάνειας που χρειάζεται εφαρμογή.
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• Ετοιμάστε το ψεκαστικό υγρό προσθέτοντας την απαραίτητη ποσότητα του προϊόντος στην
απαιτούμενη ποσότητα από καθαρό νερό και ανακινήστε.
• Η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος υπολογίζεται με τη χρήση δοχείου διανομής Bettix ή με
έναν συμβατικό δοσομετρητή.
•
Όταν αδειάσει, ξεπλύνετε τον περιέκτη τρεις φορές και χρησιμοποιήστε τα νερά του
ξεπλύματος για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού της εφαρμογής.
• Η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος υπολογίζεται με τη χρήση του δοσομετρητή που
εμπεριέχεται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (βλ. Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής).
•
Η εφαρμογή γίνεται με τη χρήση οποιουδήποτε συμβατικού χειροκίνητου ψεκαστήρα ή
ψεκαστήρα ισχύος, εξοπλισμένο έτσι ώστε να παράγει ψεκασμό χαμηλής πίεσης.
•
Εάν υπάρξει καθυστέρηση μεταξύ των εφαρμογών ανακινήστε εκ νέου πριν την
επαναχρησιμοποίηση
Μετά την εφαρμογή, τα έντομα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν θα πρέπει να δείξουν
σημάδια κατάρριψης εντός 30-60 λεπτών, ενώ αναμένεται εμφανής μείωση του αριθμού των
εντόμων εντός λίγων ημερών.
Η θνησιμότητα των Γερμανικών κατσαρίδων επιτυγχάνεται εντός 1 εβδομάδας από την έκθεση
των εντόμων στις ψεκασμένες επιφάνειες.
Εμφανή σημάδια κατάρριψης για τους κοριούς αναμένεται να εμφανιστούν 24 ώρες από την
έκθεση των εντόμων στις ψεκασμένες επιφάνειες και η θνησιμότητα τους επιτυγχάνεται μια
εβδομάδα μετά.
Η θνησιμότητα των κουνουπιών (Culex spp.) επιτυγχάνεται 2 έως 4 ημέρες μετά την έκθεση των
εντόμων στις ψεκασμένες επιφάνειες.
Εμφανή σημάδια κατάρριψης για τις μύγες (Musca domestica) αναμένεται να εμφανιστούν 6
ώρες από την έκθεση των εντόμων στις ψεκασμένες επιφάνειες και η θνησιμότητα τους
επιτυγχάνεται 24-72 ώρες μετά.
Εμφανή σημάδια κατάρριψης για τις σφήκες (Vespula spp.) αναμένεται να εμφανιστούν 6 ώρες
από την έκθεση των εντόμων στις ψεκασμένες επιφάνειες και η θνησιμότητα τους επιτυγχάνεται
24 ώρες μετά.
Οι ψεκασμένες επιφάνειες θα πρέπει να επιθεωρούνται εκ νέου μετά από 2-3 εβδομάδες. Σε
σημεία όπου η αρχική προσβολή ήταν σοβαρή ή παρατηρήθηκε νέα προσβολή, μπορεί να
απαιτείται και μια δεύτερη εφαρμογή ιδιαίτερα εάν η πρώτη έχει διαταραχθεί ή κάποια σημεία
που συνήθως καταφεύγουν τα έντομα, έχει ξεφύγει της πρώτης εφαρμογής.
Για τον έλεγχο των κοριών απαιτείται μια επαναληπτική εφαρμογή.
Αφήστε το ψεκαστικό υγρό να στεγνώσει εντελώς πριν εισέλθουν άνθρωποι ή ζώα στις
ψεκασμένες περιοχές.
Στρατηγικές για τη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας :
• Όπου αυτό είναι εφικτό, οι εφαρμογές θα πρέπει να συνίσταται να συνδυάζονται με μη
χημικά μέτρα.
• Προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή ανθεκτικότητα των εντόμων στο προϊόν, οι εφαρμογές
θα πρέπει εναλλάσσονται με εντομοκτόνα προϊόντα, με διαφορετικό τρόπο δράσης.
•
Εάν επιβεβαιωθεί η ανθεκτικότητα, σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και
αντικαταστήστε το με ένα εντομοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης. Διακόπτοντας την
επιλεκτική πίεση των πληθυσμών των εντόμων, τα λιγότερο ευαίσθητα άτομα θα εξαλειφθούν
σταδιακά και ο πληθυσμός θα επανέλθει στα αρχικά επίπεδα ευαισθησίας.
•
Εφαρμόστε την δοσολογία που συνίσταται στην ετικέτα τη σωστή χρονική στιγμή,
προκειμένου να εξασφαλίσετε ολοκληρωμένο έλεγχο των παρασίτων. Προκειμένου να
επιβραδυνθεί η εξάπλωση των ανθεκτικών εντόμων, φροντίστε να αφήσετε να επιβιώσουν όσο
το δυνατό λιγότερα έντομα.
\\dpfp-srv-1\biocides\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\MRP\COMPANIES\BASF\FENDONA 6 SC\VARIATIONS\VAR OCT 2020\FENDONA 6 SC MAC OCT 2020.doc

ΑΔΑ: ΩΡΧ34653ΠΓ-1Β9

•
Χρησιμοποιήστε ορθές τεχνικές εφαρμογής προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τη
δραστικότητα του προϊόντος. Ανεπαρκείς εφαρμογές με δοσολογία χαμηλότερη από τη
συνιστώμενη από την ετικέτα θα επιτρέψει στα εναπομείναντα έντομα να ανακτήσουν τον
πληθυσμό τους, αυξάνοντας το μέγεθος της προσβολής εναντίον του προϊόντος, γεγονός που
πιθανόν να πυροδοτήσει προβλήματα ανθεκτικότητας στο μέλλον.
• Καθορίστε ένα σημείο αναφοράς και παρακολουθήστε τα επίπεδα αποτελεσματικότητας σε
πληθυσμούς που βρίσκονται στα πιο βασικά σημεία, προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν
σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία ως προς τη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από
προγράμματα παρακολούθησης ανθεκτικότητας επιτρέπουν το γρήγορο εντοπισμό των
προβλημάτων και παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή λήψη αποφάσεων.
•
Εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική, οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν και το
αναφέρουν άμεσα στον κάτοχο της έγκρισης. Οποιαδήποτε περιστατικά ανθεκτικότητας
παρατηρούνται θα πρέπει να αναφέρονται από τον κάτοχο της έγκρισης στις Αρμόδιες Αρχές ή
σε άλλους φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθεκτικότητας.
3.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση
Φορέστε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά προϊόντα (το υλικό των γαντιών
διευκρινίζεται από τον κάτοχο της έγκρισης στις πληροφορίες του προϊόντος). Φορέστε
υποχρεωτικά προστατευτική φόρμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).
Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για εφαρμογές σε οικίες.
Αφήστε το ψεκαστικό υγρό να στεγνώσει εντελώς πριν την είσοδο ανθρώπων ή ζώων στις
ψεκασμένες περιοχές.
Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή των κατοικίδιων ζώων και ειδικότερα των γατών με τις
ψεκασμένες επιφάνειες.
Το προϊόν να μην χρησιμοποιείται απευθείας σε τρόφιμα, ζωοτροφές και ποτά ή κοντά σε αυτά,
ή σε επιφάνειες και εργαλεία που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα,
ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
Μην μολύνετε τα τρόφιμα, τα σκεύη φαγητού ή τις επιφάνειες επαφής με τα τρόφιμα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε σημεία που υπόκεινται σε συχνό υγρό καθαρισμό.
Στην περίπτωση των κοριών, η εφαρμογή του προϊόντος δεν θα πρέπει να γίνεται σε επιφάνειες
ή υφάσματα που υπόκεινται σε συχνό υγρό καθαρισμό

ΙΙ. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012
και με την παρούσα απόφαση.
ΙΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 5601/126687/4-06-2019 απόφασή μας, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ
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