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EΛΛHNIKH ∆HMOKΡATIA              Αθήνα  16-3-2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ             Αριθ. πρωτ: 2861/32148 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Ταχ. ∆/νση: Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 

TELEFAX: 210 9212 090 

Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη 

Τηλέφωνο: 210 928 7249 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης 
στο βιοκτόνο (εντοµοκτόνο) 

FICAM W. 
 

ΠΡΟΣ:  Bayer Ελλάς AΒΕΕ 

Σωρού 18-20 

151 25 Μαρούσι 
(Με απόδειξη). 

 

ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α. 

3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά 

«τον καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών 

φαρµάκων», όπως ισχύει σήµερα, και τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) 

Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και 

επισήµανσης των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 

(ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει 

σήµερα.  

4. Την από 16/12/2011 µε αρ. πρωτ. 103469, αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ. 

5. Τις µε αριθ. 7917 και 5390/11-10-2005 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος µε 

εµπορικό όνοµα MULTAMAT και FICAM W, στην Ιταλία και Ην. Βασίλειο αντίστοιχα. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

Ι. Χορηγούµε στην εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά µε  

αριθµό ΤΠ18-0008 του βιοκτόνου προϊόντος µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εµπορικό όνοµα: FICAM W 
2. Μορφή: Βρέξιµη σκόνη (WP) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση: Bendiocarb 80% β/β 

 βοηθητικές ουσίες 22.4 % β/β  

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

bendiocarb 97 % min. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer SAS, Bayer Environmental Science, 16 rue Jean-Marie 

Leclair, 69266 Lyon, France 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Kuo-Ching Chemical Co Ltd, Taiwan 403 ROC 

 (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται 

εµπιστευτικό στοιχείο) 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, Μαρούσι 

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Bayer SAS, Bayer Environmental Science, 16 rue 

Jean-Marie Leclair, 69266 Lyon, France. 

8. Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσµατος: α.Bayer CropScience, S.L., Ισπανία  

β. SBM Formulation, Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του 

σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο) 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: α.Bayer CropScience, S.L., Ισπανία β. IRIS 

Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και 

θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 

10.  Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: 1) Φάκελος 15γρ. σε συσκευασίες 1, 2, 4, 5 ,10, 15, 20 

φακέλων σε κουτί.  

2) Κουτιά 150γρ., 500γρ., 1,5 κιλών, 4 κιλών 

          3) ∆οχείο 500 γρ., 1 κιλού, 2 κιλών 

Υλικό: α) Φάκελοι από PE και χαρτί β) Πλαστικά HDPE δοχεία 

 γ) Χαρτόκουτα µε εσώκλειστους φακέλους από PE και χαρτί 

 δ) Χαρτόκουτα µε εσώκλειστα δοχεία από HDPE δοχεία. 

 

Σε εµφανές σηµείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει  η φράση:  

« ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ» 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 
Εντοµοκτόνο για την καταπολέµηση βαδιστικών και ιπταµένων εντόµων  σε εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους. 

 

12. Τρόπος εφαρµογής: 
Το προϊόν είναι βρέξιµη σκόνη και εφαρµόζεται µε ψεκασµό. Ψεκάζουµε µόνο επιφάνειες 

και ποτέ στον αέρα, από µικρή απόσταση (0,5-1 µέτρο) µέχρι να διαβραχούν καλά, χωρίς 

να τρέχουν σταγόνες, όλα τα σηµεία στα οποία είναι δυνατόν να κρύβονται ή να περνούν 

τα έντοµα - αρθρόποδα στόχοι και κυρίως γωνίες, χαραµάδες, κρύπτες, πρεβάζια, στα 

σηµεία εξόδου αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρµανσης κ.λ.π. 

Κατσαρίδες: Ψεκάζουµε σκοτεινά υγρά σηµεία σε υπόγεια φρεάτια, γύρω από 

σωληνώσεις ύδρευσης ή αποχέτευσης, µέσα και κάτω από ντουλάπια (απουσία τροφίµων), 

γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, σε τουαλέτες και λεβητοστάσια.  

Κοριοί: Στα κρεβάτια, στα σανίδια τους αλλά όχι στα στρώµατα και τα στρωσίδια, κάτω 

από χαλιά, έπιπλα κτλ 
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Ψύλλοι: Ψεκάζουµε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, έπιπλα και σηµεία που 

συµπεριλαµβάνουν καταλύµατα οικόσιτων ζώων (δεν ψεκάζουµε απευθείας στα ζώα). 

Μύγες: Ψεκάζουµε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κατοικιών (τοίχοι των 

κατοικιών, αποθηκών ή και οροφές) κ.λ.π. µε ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες. 

Ακµαία κουνουπιών: Ψεκάζουµε εσωτερικούς τοίχους, οροφές των κατοικιών, αποθηκών 

κ.λ.π. Ο ψεκασµός περιορίζεται στο κατώτερο ή ανώτερο µέρος των τοίχων ή µπορεί να 

γίνει γενικός ψεκασµός. 

Μυρµήγκια: Γύρω από πόρτες και παράθυρα κατά µήκος των σοβατεπί, πίσω και κάτω 

από ντουλάπια, ηλεκτρικές συσκευές, κάτω από το νεροχύτη, γύρω από το σιφώνιο της 

τουαλέτας και όπου περπατούν µυρµήγκια.. 

Σφήκες: Εφαρµόστε πάνω στις φωλιές και περιµετρικά αυτών. 

Παράσιτα µοκέτων: Κάτω από χαλιά σε έπιπλα και σε επιφάνειες γύρω από τα χαλιά. 

Ψαράκια: Σε ρωγµές, στα ντουλάπια, στα ράφια κ.λ.π. 

Παράσιτα αποθηκών Ψεκασµός σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα, µε 

ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες. Αποφύγετε τον ψεκασµό επιφανειών που έρχονται σε επαφή 

µε τρόφιµα. 

Παρατηρήσεις: 
α) Κατά τον ψεκασµό πρέπει να παραµένουν ανοιχτά τα παράθυρα και οι πόρτες και να 

αποµακρύνεσθε από τους χώρους αµέσως µετά τον ψεκασµό, µέχρι να στεγνώσουν οι 

επιφάνειες και να αερισθεί ο χώρος. 

β) Το σκεύασµα παραµένει δραστικό για 2 µήνες περίπου εφόσον στο διάστηµα αυτό δεν 

εκπλυθούν οι ψεκασµένες επιφάνειες. Επαναλάβατε τον ψεκασµό µόνον όταν µειωθεί η 

δράση του φαρµάκου δηλ. όταν τα έντοµα που κάθονται στις ψεκασµένες επιφάνειες δεν 

παρουσιάζουν τοξικά συµπτώµατα.. 

γ) Ο σωστός εντοπισµός των σηµείων εφαρµογής αυξάνει την αποτελεσµατικότητα και 

περιορίζει τους κινδύνους και την άσκοπη δαπάνη. 

 

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστήρα µε την 

απαιτούµενη ποσότητα νερού, προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα Ficam W και 

ανακατέψτε καλά το περιεχόµενο.  

 

14. Φάσµα δράσης: 
ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

α) Βαδιστικά έντοµα: 

κατσαρίδες, µυρµήγκια, ψύλλοι, 

κοριοί, τσιµπούρια, αράχνες, 

µυριόποδα, 

σαρανταποδαρούσες, ψαράκια, 

ψαλίδες, ψείρες βιβλίων και 

ξύλων, παράσιτα µοκετών.  

 

15-30γρ.*  Ficam W σε 5 λίτρα 

νερό  

για ψεκασµό περίπου 125 τ.µ. 

 

β)Ιπτάµενα έντοµα: ακµαία 

κουνουπιών, σκνίπες, σφήκες.  

 

Μύγες 
 

15γρ. Ficam W σε 5 λίτρα νερό 

για ψεκασµό περίπου 125 τ.µ. 

 

15γρ. Ficam W + 50 γρ ζάχαρη, 

σε 5 λίτρα νερό για ψεκασµό 

περίπου 125 τ.µ. 

 

Οικίες, 

διαµερίσµατα, 

ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, 

νοσοκοµεία, 

βιοµηχανίες 

τροφίµων, 

βιοµηχανικοί 

χώροι, κενές 

αποθήκες, πλοία, 

αεροπλάνα και 

τρένα. 

 

 
 

γ) Παράσιτα αποθηκών 

 

15γρ. Ficam W σε 5 λίτρα νερό 

για ψεκασµό περίπου 125 τ.µ. 

Εφαρµόζεται 

καθ΄ όλη τη 

διάρκεια του 

έτους. 
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* Για την καταπολέµηση της κατσαρίδας, σε περίπτωση βαρειάς προσβολής, όπου απαιτείται 

µεγαλύτερο διάστηµα προστασίας και επικρατούν ιδιαίτερα ανθυγιεινές συνθήκες να 

χρησιµοποιείται η µεγάλη δόση των 30γρ. Ficam W σε 5 λίτρα νερό για ψεκασµό περίπου 125 

τ.µ. 

 
15. Φυτοτοξικότητα: --- 

16. Συνδυαστικότητα: --- 

 
17. Σηµάνσεις Τοξικότητας: Τ Τοξικό 

        Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 
18. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις ):  

R23/25: Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

 
19. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα:  

R 50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει 

µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  

Επικίνδυνο για τις µέλισσες 

 

20. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία :  

S 1/2: Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S 13: Mακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S 20/21: Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 

S 23: Μην αναπνέετε τους ατµούς. 

S 24: Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. 

Μην εφαρµόζετε το προϊόν σε επιφάνειες παρασκευής, διατήρησης ή κατανάλωσης 

τροφίµων και ζωοτροφών. 

Πριν την εφαρµογή του προϊόντος: 

Καλύπτετε τρόφιµα, εξοπλισµό παρασκευής τροφίµων και σκεύη. 

Αποµακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία, γυάλες ψαριών, οικόσιτα ζώα. 

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 

τις οδηγίες χρήσης. 
 

19. Πρώτες βοήθειες:  
S 45:  Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική 

συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). 

Αποµακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο παθόντας λιποθυµήσει τοποθετήστε τον σε 

σταθερή πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί µε το σκεύασµα. 

Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλείτε εµετό. Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 

δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό.  

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα βγάλτε τα λερωµένα ρούχα και παπούτσια, πλυθείτε 

µε νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισµός επιµείνει, ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και για 15 λεπτά 

τουλάχιστον. Εάν η φλόγωση επιµείνει, ζητήστε συµβουλή οφθαλµιάτρου. 

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συµπτωµατική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777 
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20. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (S φράσεις): 
S 60:  Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα 

απόβλητα. 

S 61:  Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες 

/ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά µέσα συσκευασίας αφού 

καταστραφούν µε τρύπηµα ή σχίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

21. Απαγορεύσεις   
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 

 

22. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών: 

 

23. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης: 
Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό, παραµένει σταθερό για 2 

χρόνια.  

 

24. Καταστήµατα πώλησης: 
Επιτρέπεται η πώληση του µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και 

χορηγείται µόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντοµώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΙΙ. Ετικέτα: 
α. Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 20 του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001)και µε την 

παρούσα απόφαση. 

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται 

στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

ΙΙΙ. H παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι  15-3-2016, εκτός αν η ηµεροµηνία καταχώρησης (date 

of inclusion), που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της δραστικής ουσίας bendiocarb που 

περιέχεται στο Ficam W, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του Π∆ 205/2001 (Α’/160), είναι 

νωρίτερα. 

 

 

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ  

    ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 

 

 

     Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
 

 

 

 


