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Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011  

(Ν 141(I)/2011) 
 
 

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν    

FERRAMOL με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Α) Γενικά στοιχεία άδειας 

 

1. Αριθμός Άδειας: 

 

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:  

 

Ημερομηνία λήξης άδειας:  

 

2. Κάτοχος της άδειας:  

 

 

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:   

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον  

κάτοχο άδειας)  

 

4. Διανομέας / Διανομείς:  

 

 

 

 

 

Την αίτηση με αρ. 4536 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος,  
 
την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της 
αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην 
Γαλλία και  
 

την Απόφαση 118.01.15 του Συμβουλίου Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων,  
για τις διαδικασίες και τα κριτήρια για καθορισμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
ερασιτεχνικής χρήσης 
 
 
 
 
 
 
 
 

3968 

17/10/2022 

31/12/2031 

W. NEUDORFF GmbH KG 

L. Lambrou Agro Ltd 

L. Lambrou Agro Ltd 

 



Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος 

 

1. Εμπορικό Όνομα:            

 

2. Μορφή:  

 

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:   

 

 

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:  

 

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:  

 

 

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  

 

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά: 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. 

Κουτί με στόμιο που ανοιγοκλείνει, με 
πώμα ασφαλείας για παιδιά και σύστημα 
δοσομέτρησης με το οποίο διασφαλίζεται 

ακρίβεια ±10%  

150 γρ. - 2,5 κιλά  χαρτί  

2. 
Δοχείο με πώμα ασφαλείας για παιδιά και 

σύστημα δοσομέτρησης με το οποίο 
διασφαλίζεται ακρίβεια ±10%  

450 γρ. - 1,5 κιλό  HDPE  

3. 

Κουτί με περιστροφικό πώμα πάνω από 
το στόμιο διασκορπισμού, με πώμα 
ασφαλείας για παιδιά και σύστημα 

δοσομέτρησης με το οποίο διασφαλίζεται 
ακρίβεια ±10%  

200 γρ. - 1 κιλό  
Χαρτί με εσωτερική 
στρώση αλουμινίου  

4. 

Σακούλα με κλείστρο (φερμουάρ) 
ασφαλείας στο πάνω μέρος, με πώμα 

ασφαλείας για παιδιά και σύστημα 
δοσομέτρησης με το οποίο διασφαλίζεται 

ακρίβεια ±10%  

600 γρ. - 2,5 κιλά  Coex PE – PE  

 

 Γ) Δραστική ουσία  

          

1. Κοινή Ονομασία:   

 

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  

 

3. Παρασκευαστής της  δ.ο.:  

 

4. Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:  

 

Ferramol 

Ετοιμόχρηστο Κοκκώδες δόλωμα (RB) 

ferric phosphate: 0,99 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 99% β/β 

W. NEUDORFF GmbH KG 

 

W. NEUDORFF GmbH KG 
 

Ferric phosphate 

99% β/β min 
 

W. NEUDORFF GmbH KG 
 

1. Dr Paul Lohmann GmbH KG  
2. Hongya Suteng Chemicals Co. Ltd  

1. W. NEUDORFF GmbH KG 
2. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. 



Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος 

 

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Προορίζεται για:  επαγγελματίες χρήστες 

 ερασιτέχνες χρήστες 

 

 

3. Τρόπος Εφαρμογής:  

 

 

 

 

 

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:  

 

√ 
 

Κοκκώδες κοχλιολειμακοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση κοχλιών (σαλιγκαριών) και 
λειμάκων (γυμνοσαλιάγκων). Έχει ισχυρή ελκυστική δράση και δρα δια στομάχου. Μετά την 
κατάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες σταματάνε να τρέφονται και να 
εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά. Δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής των νεκρών σαλιγκαριών 
επειδή μετά τη λήψη του δολώματος αυτά τείνουν να πηγαίνουν σε απομονωμένα μέρη για να 
πεθάνουν. 

Ομοιόμορφος διασκορπισμός στο έδαφος ανάμεσα στα φυτά σε όλη 
την επιφάνεια του αγρού, προσέχοντας να μην μένουν κόκκοι του 
σκευάσματος στο φύλλωμα των φυτών. 
Εφαρμόζεται με το χέρι, μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες 
ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά, κατά προτίμηση νωρίς το 
απόγευμα, σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα 

--- 



 

5. Φάσμα Δράσης 

 

 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 
Δόσεις 

σκευάσματος 
γρ./ 10m2 

Τρόπος και 
Χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών / 

καλλιεργ. 
περίοδο 

Εσπεριδοειδή 
Ακρόδρυα 
Μηλοειδή 

Πυρηνόκαρπα 
Ελιά 

Αμπέλι 
Φράουλα 
Λαχανικά 
Όσπρια 
Πατάτα 

Ηλίανθος 
Σιτηρά 

Αραβόσιτος 
Ελαιοκράμβη 

Βαμβάκι 
Αραχίδα 
Κάνναβη 
Σουσάμι 
Καπνός 

Ζαχαρότευτλα 
Κτηνοτροφικά 

τεύτλα 
Καλλωπιστικά 
φυτά & δένδρα 
Δρεπτά άνθη 

Δασικά δένδρα 
Φυτώρια 

Κοχλίες  
(Σαλιγκάρια) 

Helix sp., 
και 

Λείμακες 
(γυμνοσάλιαγκες) 

Deroceras sp. 
 

12-25 

Σε όλη την 
επιφάνεια:  

Χαμηλό επίπεδο 
προσβολής 

4 εφαρμογές  
 

40 – 50  

Σε όλη την 
επιφάνεια: 

Υψηλό επίπεδο 
προσβολής 

Παρατηρήσεις: 
• Χρησιμοποιείται μόνο του. 
• Μη εφαρμόζετε όταν φυσάει. 
• Η δράση του δεν επηρεάζεται από βροχή ή από υγρές συνθήκες. 
• Κατά την εφαρμογή το προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με τα εδώδιμα μέρη των φυτών που είναι 
έτοιμα προς κατανάλωση. 
• Επανάληψη της εφαρμογής όταν η ποσότητα σκευάσματος στο χωράφι έχει μειωθεί σημαντικά για τον 
έλεγχο των προσβολών από γειτονικούς αγρούς στους οποίους δεν έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος. 



 

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Καλλιέργειες Χρόνος Ασφάλειας 

Όλες οι καλλιέργειες που αναφέρονται 
στο φάσμα δράσης  

-- 

 

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες τοχ 

φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - 

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:  

 

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:  

 

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν:  

 

 

 

 

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους: 

 

 

 

 

 

    10. Συνδυαστικότητα:   

 

 

11. Εικονογράμματα Κινδύνου: 

    

--- 

Διαχείριση ανθεκτικότητας:  

 
• Να μην έρχεται σε επαφή με τα καλλιεργούμενα φυτά. 
• Διασκορπίστε το σκεύασμα ανάμεσα στα φυτά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνουν κόκκοι στο   
   φύλλωμα 
• Εφαρμόστε το όταν η επιφάνεια των φύλλων είναι στεγνή. 
 
Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήστες: 
- Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα 
για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό. 
- Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση. 
- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. 
 

---- 

--- 

Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην περιοχή όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα παιδιά και 
κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και τρόπο εφαρμογής. 
Η επαφή των κόκκων με ευαίσθητα φύλλα (π.χ. νεαρούς βλαστούς σε εαρινές καλλιέργειες, 
σε θερμοκήπια ή υπό κάλυψη) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τοπικές νεκρώσεις. 

---- 



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:  

 

 

13. Δηλώσεις Προφύλαξης: 

 

 

 

 

 

 

  14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: 

 

 

 

 

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 

συσκευασίας: 

 

 

 

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις: 

 

 

Ημερομηνία: 17/10/2022              

 

 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο 
παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν 
υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε 
περίπτωση συμπτωμάτων ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπωματική θεραπεία.  
 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401  
 

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο 
(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 

Οι κενές συσκευασίες αφού καταστραφούν με σκίσιμο ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών 
του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων του 2011. 

 
 
 
 

Ρ405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά 
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
 «Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση» 
 «Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας» 
P501 Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. 
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό 

εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των 
συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 


