
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 
          ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
               (σύμφωνα με τον Κανονισμό Νο. 1907/2006/ΕΕ) 
 

για το σκεύασμα 
CHLORPYRIFOS  AGROTECHNICA 48 EC  

της εταιρείας  
AGROTECHNICA ΟΒΕΕ 



 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του εντομοκτόνου σκευάσματος 

CCCHHHLLLOOORRRPPPYYYRRRIIIFFFOOOSSS   AAAGGGRRROOOTTTEEECCCHHHNNNIIICCCAAA   444888   EEECCC   
 
Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 10/5/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
 

ENOTHTA 1 
TAYTOTHTA ΟΥΣΙΑΣ / ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
 
Εμπορικό όνομα: CHLORPYRIFOS AGROTECHNICA 48 EC 
Κοινό όνομα: Chlorpyrifos 48 EC 

1.2 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜEΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Φυτοπροστατευτικό προϊόν (Oργανοφωσφορικό Εντομοκτόνο), για την καταπολέμηση μασσητικών & 
μυζητικών εντόμων (δρα αναστέλλοντας τη δράση της ακετυλ-χοληνεστεράσης). 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑGROTECHNICA OBEE 
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112, 570 22 Θεσ/νίκη,  
Τηλ. + 30 231 0 797386, 796086 (Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας 7:30 πμ – 4:00 μμ), 
Τηλ. εκτός ωρών λειτουργίας της εταιρείας: +30 6974775656 
Fax No. + 30 231 0 797263,  
e-mail: info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr  

1.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 
Τηλέφωνα εταιρείας Agrotechnica: + 30 231 0 797386, 796086 (Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας 
7:30 πμ – 4:00 μμ), 
Τηλ. εκτός ωρών λειτουργίας της εταιρείας: +30 6974775656. 

ENOTHTA 2 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.  1272 / 2008 / CLP 
Flam.Liq. 3                 H 226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
Acute Tox. 4               H 302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Acute Tox. 4               Η 332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
Αsp.Tox.1                   H 304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις  
                                                αναπνευστικές οδούς.   
Skin Irr.2                    H 315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
Εye Irr. 2                    H 319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
STOT SE  3                H 335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
Aquqtic Chronic 1      H 410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
 
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις  
οδηγίες χρήσης. 
 
Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H, παραπέμπουμε στην ενότητα 16 του παρόντος ΔΔΑ. 

mailto:info@agrotechnica.gr
http://www.agrotechnica.gr/
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2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  
Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο. 1272/2008 

 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

  
       GHS07               GHS09                GHS08                  GHS02 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ. 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΓΕΙΑ, ΧΕΡΣΑΙΑ ΎΔΑΤΑ. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 
H 226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
Η 302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Η 304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
Η 315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H 319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Η 332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
Η 335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H 410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

 
Ρ405 +P102 : Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες.- Μην καπνίζετε. 
P270 : Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280 : Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα   
μάτια / πρόσωπο.  
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή  
ένα γιατρό. 
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ENOTHTA 2 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ  
Σήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο. 1272/2008 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  

 
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ : Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφ’όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
 
Συμπληρωματικές οδηγίες: 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις  
οδηγίες χρήσης. 
 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό  
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 
Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.  
Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια. 
Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 
τουλάχιστον 21 ημέρες. 
Βλαβερό για τα άγρια ζώα και τα πουλιά. 
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

 

2.3 ‘ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Αποτελέσματα αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ : Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. 
 
Σημείωση: Επικίνδυνα συστατικά, τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα αποτελούν τα:  
Chlorpyrifos. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Chlorpyrifos 

 
Βοηθητικές ουσίες 
 

 
48.00 % B/O (480 g/lt)       
 
54.10 % B/B 

 
XHMIKH 

ONOMAΣΙΑ 

 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΙ 

EΠΙΚΙΝΔΥΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΕ 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΚΑΝ. 1272/2008) 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
Chlorpyrifos 
 

CAS No.: 2921-88-2 
Αριθμός ΕΚ: 220-864-4 
Αριθμός Ευρετηρίου 
CLP (Annex VI):  
015-084-00-4 
 

 
Acute Tox. 3, H 301 
Aquatic Acute 1, H 400 
Aquatic Chronic 1, H 410 

 
45.5 %  

 
 
Xylene 
 

CAS No.: 1330-20-7 
Αριθμός ΕΚ: 215-535-7 
Αριθμός Ευρετηρίου 
CLP (Annex VI):  
601-022-00-9 

 
Flam.Liq. 3 H 226 
Acute Tox.4, H 332 
Acute Tox.4, H 312 
Skin Irrit. 2, H 315 
 

 
46.41 – 48.85 % 

 
Μίγμα ανιονικών 
και μη ιονικών 
παραγώγων 
 

CAS No.: - 
Αριθμός ΕΚ: - 
Αριθμός Ευρετηρίου 
CLP (Annex VI): - 

 
Μ/Δ 

 
1.8 – 2.5% 

 
 

Σημείωση: Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, παραπέμπουμε 
στην ενότητα 16 του παρόντος ΔΔΑ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

 
 Γενικά: Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος, σε 

περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Να αποφεύγεται η 
επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. 

 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφ’ όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο 
οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε /επισκεφθείτε  γιατρό.  

 Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό 
και δείξτε του την ετικέτα. 

 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα 
προσβεβλημένα μέρη του σώματος  με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμείνει, καλέστε 
γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. 

 Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  

 Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
 Για τον γιατρό: Το προϊόν περιέχει διαλύτη και έναν αναστολέα της χολινεστεράσης. Προτείνεται η 

χορήγηση ενέσιμης Ατροπίνης ως αντίδοτο. Οι οξίμες, όπως το 2-PAM /protopam, μπορεί να έχουν 
θεραπευτική δράση, εάν χρησιμοποιηθούν νωρίς , σε κάθε περίπτωση όμως σε συνδυασμό με Ατροπίνη. 
Προτείνεται ενδοτραχειακός  και/ή οισοφαγικός  έλεγχος, εάν έγινε πλύση στομάχου. Ο κίνδυνος 
αναρρόφησης από τους πνεύμονες πρέπει να σταθμιστεί σε σχέση με την τοξικότητα, όταν κρίνεται η 
κένωση του στομάχου. Θεραπεία συμπτωματική. Η θεραπεία θα βασιστεί στην κρίση του γιατρού σε 
σχέση με τα συμπτώματα του ασθενούς.    

 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
  210 77 93 777 

 
4.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΆΜΕΣΕΣ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ  
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Μ/Δ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Μ/Δ 
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4.3 ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
 
Διατηρήστε επαρκή αερισμό και οξυγόνωση του ασθενούς. Το Chlorpyrifos είναι αναστολέας χολινεστεράσης. 
Αντιμετωπίστε τα συμπτώματα. Σε περίπτωση σοβαρής οξείας δηλητηρίασης, χρησιμοποιήστε αντίδοτο 
αμέσως μετά την αποκατάσταση ανοικτής διόδου αέρα και αναπνοής.  Η ατροπίνη ενδοφλέβια αποτελεί το 
αντίδοτο εκλογής. Oι οξίμες μπορεί να αποδειχτούν ή όχι θεραπευτικές αλλά συνιστάται να μη 
χρησιμοποιούνται στη θέση της ατροπίνης.  Επιχειρήστε έλεγχο κρίσεων με diazepham 5-10 mg (ενήλικες) 
ενδοφλέβια για 2-3 λεπτά. Επαναλάβατε κάθε 5-10 λεπτά, όπως χρειάζεται. Παρακολουθείστε για υπόταση, 
αναπνευστική κατάπτωση και ανάγκη για διασωλήνωση. Εξετάστε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παράγοντα αν 
η κρίση επιμείνει μετά τα 30 mg. Αν οι κρίσεις επιμείνουν ή ξανασυμβούν, χορηγήστε phenobarbital 600-1200 
mg (ενήλικες) ενδοφλέβια, διαλυμένο σε 60 ml 0.9% saline σε δόσεις 25-50 mg/λεπτό. Κάνετε εκτίμηση για 
υποξία, δυσρυθμία, ηλεκτρολυτική διαταραχή, υπογλυκαιμία (εφαρμόστε θεραπεία στους ενήλικες με dextrose 
100 mg ενδοφλέβια). Σε περίπτωση έκθεσης, η σοβαρότητά της μπορεί να υποδειχθεί από εξετάσεις 
πλάσματος και χολινεστεράσης ερυθρών αιμοσφαιρίων (χρησιμοποιούνται δεδομένα αναφοράς). Αν 
διενεργείται πλύση, προτείνεται ενδοτραχειακός και/ή οισοφαγικός έλεγχος. Ο κίνδυνος εισρόφησης πρέπει να 
συνυπολογισθεί με την τοξικότητα, όταν σκεφθείτε την πλύση στομάχου.  Η απόφαση για την πρόκληση 
εμετού ή όχι θα πρέπει να ληφθεί από τον θεράποντα γιατρό.  Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται 
στην κρίση του γιατρού, ανάλογα με τις αντιδράσεις του ασθενούς.  Όταν καλείτε το κέντρο ελέγχου 
δηλητηριάσεων ή γιατρό ή όταν μεταβαίνετε προς θεραπεία, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο το Φύλλο 
Δεδομένων Ασφάλειας και αν είναι δυνατό, το δοχείο με το προϊόν ή την ετικέτα του.   
 
Η επαφή με το δέρμα μπορεί να επιβαρύνει προϋπάρχουσες δερματοπάθειες.   
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
 

Ομίχλη νερού ή λεπτό σπρέι.  Πυροσβεστήρες ξηράς χημικής ουσίας.  Πυροσβεστήρες διοξειδίου του 
άνθρακα.  Αφρός.  Συνθετικοί αφροί γενικής χρήσης (συμπεριλαμβανομένων των AFFF) ή αφροί πρωτεϊνών 
προτιμώνται, εφ’όσον είναι διαθέσιμοι.  Αφροί ανθεκτικοί στην αλκοόλη (τύπου ATC) ενδέχεται να είναι 
αποτελεσματικοί.   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ                                   
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Σε μια πυρκαγιά, ο καπνός μπορεί να περιέχει την αρχική ουσία μαζί με μη 
αναγνωρισμένες τοξικές και/ή ενώσεις που προξενούν ερεθισμό. Τα επικίνδυνα προϊόντα καύσης μπορεί να 
περιλαμβάνουν, χωρίς να αναφέρονται όλα, τα εξής: Οξείδια του θείου. Οξείδια του φωσφόρου.  Οξείδια του 
αζώτου. Υδροχλώριο. Μονοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα.   
 
Ασυνήθιστοι κίνδυνοι από Πυρκαγιά και Έκρηξη: Το δοχείο μπορεί να διαρραγεί από τη δημιουργία 
αερίων σε μια πυρκαγιά. Βίαιη παραγωγή ατμού ή έκρηξη μπορεί να συμβεί μετά από απευθείας προσθήκη 
ρεύματος νερού σε θερμά υγρά. Συνδέστε και γειώστε ηλεκτρικά το σύνολο του εξοπλισμού. Εύφλεκτα 
μίγματα αυτού του υλικού αναφλέγονται ακόμη και από στατική εκφόρτιση. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον 
αέρα και μπορούν να ταξιδεύουν μεγάλη απόσταση και να συσσωρεύονται σε χαμηλές περιοχές. Ανάφλεξη 
και/ή αναστροφή φλόγας μπορεί να συμβεί. Παράγεται πυκνός καπνός όταν το προϊόν καίγεται . 

5.3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
Διαδικασίες καταπολέμησης πυρκαγιάς: Απομακρύνετε τους ανθρώπους, Απομονώστε την περιοχή της 
φωτιάς και απαγορεύστε τη μη απαραίτητη είσοδο.  Σταθείτε με κατεύθυνση προς τη φορά του ανέμου. 
Μείνετε μακριά από χαμηλές περιοχές στις οποίες μπορεί να συσσωρευθούν αέρια (καπνοί).  Σκεφθείτε τη 
δυνατότητα μιας ελεγχόμενης καύσης για τον περιορισμό της καταστροφής του περιβάλλοντος.  Προτιμάται η 
χρήση αφρού για την κατάσβεση της φωτιάς διότι υπάρχει περίπτωση μόλυνσης από μη ελεγχόμενο νερό.  
Χρησιμοποιείστε υδατοψεκασμό για να δροσίσετε τα δοχεία που είναι εκτεθιμένα στην πυρκαγιά καθώς και 
την ευρύτερη ζώνη που προσβλήθηκε από τη φωτιά, μέχρι η φωτιά να σβήσει και να περιοριστεί ο κίνδυνος 
της επανάφλεξης.  Καταπολεμήστε τη φωτιά από προστατευμένη θέση ή απόσταση ασφαλείας. Λάβετε υπόψη 
το ενδεχόμενο χρήσης τηλεκατευθυνόμενων συσκευών συγκράτησης για τους σωλήνες νερού ή την 
παρακολούθηση των ακροφυσίων.  Απομακρύνετε αμέσως όλα τα άτομα από την περιοχή, σε περίπτωση που 
ακούσετε θόρυβο από την ασφαλιστική βαλβίδα ή παρατηρήσετε αποχρωματισμό του δοχείου.  Μην 
χρησιμοποιείτε ρεύμα νερού.  Μπορεί να προκληθεί εξάπλωση της φωτιάς.  Εξαλείψτε τις πηγές ανάφλεξης.  
Απομακρύνετε το δοχείο από την περιοχή της φωτιάς, αν αυτό είναι εφικτό και όχι επικίνδυνο.  Τα καιόμενα 
υγρά μπορούν να απομακρυνθούν με άφθονο νερό για να προστατευτεί τ ο προσωπικό και να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι καταστροφής της περιουσίας.  Εάν είναι δυνατό περιορίστε τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά. Εάν δεν συλεχθεί το νερό που χρησιμοποιήθηκε για το σβήσιμο 
της φωτιάς θα προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον.  Μελετήστε ξανά τις ενότητες ""Μέτρα Έναντι Τυχαίας 
Έκλυσης"" και ""Στοιχεία Οικολογίας"" των παρόντων Φύλλων Δεδομένων Ασφάλειας Υλικών (MSDS).   
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός πυροσβεστών: Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή θετικής 
πίεσης και προστατευτικό πυρίμαχο ρουχισμό (που περιλαμβάνει πυροσβεστικό κράνος, φόρμα, παντελόνι, 
μπότες και γάντια νεοπρενίου).  Αποφύγετε την επαφή με το υλικό αυτό κατά τη διάρκεια εργασιών 
πυρόσβεσης. Αν είναι πιθανή η επαφή, χρησιμοποιήστε πλήρη ρουχισμό πυρόσβεσης ανθεκτικό στις χημικές 
ουσίες με ενσωματωμένη αναπνευστική συσκευή.  Αν ο ρουχισμός αυτός δεν είναι διαθέσιμος, φορέστε πλήρη 
ρουχισμό ανθεκτικό στις χημικές ουσίες με ενσωματωμένη αναπνευστική συσκευή και επιχειρήστε την 
κατάσβεση της φωτιάς από μια απομακρυσμένη θέση.  Για προστατευτικό εξοπλισμό σε περιπτώσεις 
καθαρισμού μετά την πυρκαγιά (ή σε περιπτώσεις χωρίς φωτιά), συμβουλευτείτε τα σχετικά τμήματα του 
παρόντος Δ.Μ.Α.Π.Υ.   

 
 
 



 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του εντομοκτόνου σκευάσματος 

CCCHHHLLLOOORRRPPPYYYRRRIIIFFFOOOSSS   AAAGGGRRROOOTTTEEECCCHHHNNNIIICCCAAA   444888   EEECCC   
 
Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 10/5/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  
Eκκενώστε την περιοχή.  Βλέπε ενότητα 7, Χειρισμός, για επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα.  Μόνο 
εκπαιδευμένο και κατάλληλα προστατευμένο προσωπικό μπορεί να λάβει μέρος στις επιχειρήσεις καθαρισμού.  
Απομακρύνετε το προσωπικό από κλειστούς χώρους ή χώρους με ανεπαρκή αερισμό.  Μείνετε προσήνεμα της 
κηλίδας.  Εξαερείστε την περιοχή της διαρροής ή του διασκορπισμού.  Απαγορεύεται το κάπνσμα στην 
περιοχή.  Πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες εισόδου σε κλειστό χώρο πριν από την πρόσβαση στην περιοχή.  
Κίνδυνος από έκρηξη ατμών, αποφύγετε είσοδο σε υπονόμους.  Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης κοντά σε 
χυμένες μικροποσότητες ή ατμούς που εκλύθηκαν, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.  
Γειώστε και ασφαλίστε όλα τα δοχεία και τον εξοπλισμό χειρισμού.  Χρησιμοποιήστε τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 8, Ελεγχόμενη έκθεση/ 
Προσωπική προστασία.   
6.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Αποτρέψτε την εισαγωγή στο έδαφος, σε χαντάκια, υπονόμους, διόδους νερού ή/και στο υπόγειο νερό. Δείτε 
τις Οικολογικές Πληροφορίες, Ενότητα 12. 
Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 
Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες. 
Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά.  
Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια. 
Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα. Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 
τουλάχιστον 21 ημέρες. 
Βλαβερό για άγρια ζώα και για τα πουλιά. 
 
6.3 ΜΕΘΟΔΟΙ & ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
Περιορίστε το χυμένο υλικό αν είναι δυνατό.  
Μικρές ποσότητες χυμένου υλικού: Απορρόφηση με υλικά όπως: Άμμος, Πριονίδι, Απορροφητικό υλικό 
γενικής χρήσης, Γη διατόμων. Σκουπίστε. Άντληση με χρήση αντιεκρηκτικού εξοπλισμού. Αν υπάρχει 
διαθέσιμος αφρός, χρησιμοποιήστε τον για κατάσβεση ή καταστολή. Συλλέξτε σε κατάλληλα και σωστά 
ετικεταρισμένα δοχεία.  
Μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού: Περιορίστε την διαφυγή υλικού με ανάχωμα. Αντλήστε το προϊόν. Οι 
εργασίες θα πρέπει να διεξάγονται μόνο με την χρήση αναπνευστικής συσκευής. Απορρίψτε το απορροφημένο 
υλικό σύμφωνα με τους κανονισμούς. Συλλέξτε τα απόβλητα σε κατάλληλους περιέκτες , οι οποίοι μπορούν να 
επισημανθούν και να σφραγιστούν. Καθαρίστε τα μολυσμένα δάπεδα και αντικείμενα επιμελώς με νερό και 
απορρυπαντικά, τηρώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 
 
6.4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΆΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Αναφορά στα μέσα προστασίας: Βλέπε Ενότητα 7 & 8. 
Αναφορά στους τρόπους απόρριψης: Βλέπε Ενότητα 13. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  7 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
Γενικός χειρισμός: Φυλάξτε μακριά από παιδιά.  Κρατήστε μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και 
φλόγα.  Απαγορεύεται το κάπνισμα, φλόγες ή πηγές ανάφλεξης σε περιοχές αποθήκευσης και 
διακίνησης.  Συνδέστε και γειώστε ηλεκτρικά το σύνολο του εξοπλισμού.  Η επανειλημμένη έκθεση σε 
ατμούς PMDETA μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και της ανωτέρας αναπνευστικής οδού 
καθώς και ερεθισμό των ματιών και βλάβη του κερατοειδούς.  Τα δοχεία, ακόμη και αυτά που είναι 
άδεια, μπορεί να περιέχουν ατμούς. Μην κόβετε, τρυπάτε, ακονίζετε, συγκολλάτε και μην εκτελείτε 
παρόμοιες εργασίες πάνω ή κοντά σε άδεια δοχεία.  Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα 
ρούχα.  Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα.  Πλυθείτε επιμελώς 
μετά το χειρισμό.  Αποφύγετε την κατάποση.  Μην εισπνέετε τα αέρια.  Μην εισπνέετε τη σκόνη ή το 
νέφος.  Χρησιμοποίηση μόνο με κατάλληλο εξαερισμό.  Απαγορεύεται η κοπή ή συγκόλληση του 
δοχείου.  Μην αποθηκεύετε σε ανοικτά δοχεία.  Προϊόν σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά την 
αποστολή/ το χειρισμό ενδέχεται να προκαλέσει θερμικά εγκαύματα.  Μην εισέρχεστε σε κλειστούς 
χώρους αν δεν υφίσταται κατάλληλος αερισμός.  Αποφύγετε επαφή με ατμούς από το πάνω μέρος των 
δοχείων.  Πριν ανοίξετε το δοχείο, εκτονώστε την πίεση με προσοχή.  Βλ. Ενότητα 8, 'Ελεγχοι 
'Εκθεσης/Προσωπική Προστασία.   
 

7.2 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΩΝ 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ 
Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.  Αποθηκεύστε μόνο στα αρχικά δοχεία 
(containers). Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό, όταν δεν χρησιμοποιείται.  Μην αποθηκεύετε το 
προϊόν κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, φάρμακα ή προμήθειες πόσιμου νερού. Ελαχιστοποιήστε τις πηγές 
ανάφλεξης, όπως είναι η ανάπτυξη στατικού φορτίου, η θερμότητα, οι σπινθήρες ή οι φλόγες. 
Αποφύγετε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από  50 ºC (122F). Προστατέψτε από υγρασία και από απευθείας 
ηλιακό φως. 
Σταθερότητα κατά την αποθήκευση: 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραγωγής του. 

7.3 ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΕΙΣ  
Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Εντομοκτόνο – Οργανοφωσφορικό):  
Για τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος, να ακολουθείστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ετικέτα 
του προϊόντος με βάση την έγκριση κυκλοφορίας του σκευάσματος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 
ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

8.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

 
 

Αριθ.CAS 

 
 

Σημείωση 

Οριακή τιμή 
(8 ώρες) 

Οριακή τιμή 
(μικρό χρονικό 

διάστημα) 

 
 

Πηγή 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

 
 
 
 
Chlorprrifos 

 
 
 
 
2921-88-2 

Αναπνεύσιμο 
κλάσμα και 
ατμός. 
Δερματική 
έκθεση 

  
 
 
    0.1 

   
 
 
ACGIH 

 
Δέρμα 

  
    0.2 

   
0.5 

 
ΠΔ.90/99 

 
Xylene 
 
 

 
1330-20-7 

 
Δέρμα 

 
    50 

 
    221 

 
  100 

 
 442 

Οδηγία 
2000/39/ΕΚ 

 
   100 

 
    435 

 
  150 

 
 650   

 
ΠΔ.90/99 
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Οι παρακάτω προτάσεις για έλεγχο έκθεσης / ατομικά μέτρα προστασίας προορίζονται για την 
παραγωγή, σύνθεση και συσκευασία του προϊόντος. 
 

8.2 ΈΛΕΓΧΟΙ ΈΚΘΕΣΗΣ 

8.2.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Οι δηλώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας στις οδηγίες χρήσης έχουν εφαρμογή όταν 
χειρίζεστε παράγοντες προστασίας καλλιεργειών σε συσκευασία τελικού χρήστη. Να αποφεύγεται η επαφή 
με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Συνιστάται να φοράτε κλειστή ενδυμασία εργασίας. Αφαιρέστε αμέσως 
όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Τα ρούχα εργασίας να φυλάσσονται χωριστά. Μακριά από τρόφιμα, 
ποτά και ζωοτροφές. Δεν επιτρέπεται να πίνετε, να καπνίζετε ή να χρησιμοποιείται καπνό στο χώρο 
εργασίας. Τα χέρια και/ή το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείμματα και στο τέλος της βάρδιας. 
 
8.2.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Η εφαρμογή των τεχνικών μέτρων έχει πάντα μεγαλύτερη προτεραιότητα από τη χρήση ατομικού 
εξοπλισμού προστασίας. 
Κατά την επιλογή ατομικού εξοπλισμού προστασίας, αναζητήστε πρόσθετη επαγγελματική συμβουλή. Ο 
ατομικός εξοπλισμός εργασίας θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση. 
 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Χρησιμοποιείστε αναπνευστική προστασία εάν παράγονται αέρια/ατμοί. 
Χρησιμοποιείστε αναπνευστική προστασία, εάν ο αερισμός δεν είναι επαρκής. 
Φίλτρο αερίων ΕΝ 141 τύπος Α για αέρια/ατμούς οργανικών ενώσεων (σημείο ζέσεως > 65ºC). 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ 
Φοράτε κατάλληλα γάντια χημικής προστασίας (ΕΝ 374) σε περίπτωση παρατεταμένης  ή/και απ’ ευθείας 
επαφής. Συνιστάται: Δείκτης προστασίας 6, αντίστοιχα >480 λεπτά χρόνου διαπερατότητας σύμφωνα με το 
ΕΝ 374, πχ. Ελαστικό νιτριλίου (0.4 mm), ελαστικό χλωροπρενίου (0.5mm), πολυβινυλοχλωρίδιο (0.7 mm) 
και άλλα. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 
Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) (ΕΝ 166). 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΔΕΡΜΑΤΟΣ  
Η προστασία του σώματος πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με την δραστηριότητα και την πιθανή  έκθεση, πχ. 
ποδιά, προστατευτικές μπότες , στολή χημικής προστασίας (σύμφωνα με το ΕΝ 14605 σε περίπτωση 
εκτινάξεων ή ΕΝ 13982 σε περίπτωσης σκόνης). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
ΦΥΣΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

9.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υγρό. 

ΜΟΡΦΗ Γαλακτωματοποιήσιμο Συμπύκνωμα (EC). 

ΧΡΩΜΑ Κίτρινο  

ΟΣΜΗ Χαρακτηριστική 

ΟΡΙΟ ΟΣΜΗΣ Μ/Δ 

pH Δεν έχει εφαρμογή, δυσδιάλυτο 

ΣΗΜΕΙΟ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΞΗΣ  Δ Μ/Δ 

ΣΗΜΕΙΟ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΣΕΩΣ > 160 ºC 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ  41 ºC 

TAXYTHTA ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ  < 13.33 hPa 

ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΕΟ, 
ΑΕΡΙΟ)  

Μ/Δ 

ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Μ/Δ 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΕΚΡΗΞΗΣ  Μ/Δ 

ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΩΝ   Μ/Δ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΤΜΩΝ Μ/Δ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  1.068 g/cm3 

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Γαλακτοματοποίησιμο 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  
(Ν-ΟΚΤΑΝΟΛΗ, ΝΕΡΟ)  

4.7 (Chlorpyrifos) 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

Μ/Δ 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ  Μ/Δ 

ΙΞΩΔΕΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΟ)  Μ/Δ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 9 
ΦΥΣΙΚΕΣ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  

9.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΙΞΩΔΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟ Μ/Δ 

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Μ/Δ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  Μ/Δ 

 

9.2 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΝΑΜΕΙΞΙΜΟΤΗΤΑ  Μ/Δ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ Μ/Δ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

10.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και 
τυγχάνει χειρισμού όπως συνιστάται / υποδεικνύεται. 

10.2 ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  Το προϊόν είναι σταθερό εάν αποθηκεύεται και τυγχάνει 
χειρισμού όπως συνιστάται/υποδεικνύεται. 

10.3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ  

Δεν προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις εάν φυλάσσεται και 
τυγχάνει χειρισμού όπως συνιστάται / υποδεικνύεται. 

10.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ Αποφύγετε όλες τις πηγές ανάφλεξης: θερμότητα, σπινθήρες, 
γυμνή φλόγα. Να αποφεύγονται οι ακραίες θερμοκρασίες. Να 
αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση σε υπερβολική θερμότητα. 

10.5  ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ  Μ/Δ 

10.6 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ  

Δεν σχηματίζονται επικίνδυνα προϊόντα αποικοδόμησης εάν 
φυλάσσεται και τυγχάνει χειρισμού όπως 
συνιστάται/υποδεικνύεται. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 11 
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

11.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  

LD50 oral | από στόματος  
(οξεία τοξικότητα από στόματος) 

LD50 Θηλυκός Αρουραίος: 300 - 500 mg/kg 
Τα τοξικολογικά δεδομένα έχουν προκύψει από μελέτες με προϊόντα 
παρόμοιας σύνθεσης. 

LD50 dermal | δέρματος 
(οξεία τοξικότητα δέρματος) 

LD50 Αρουραίος: > 2.000 mg/kg 
LD50 Κουνέλι Αρσενικό 4.768 mg/kg 
LD50 Κουνέλι Θηλυκό > 5.000 mg/kg 
Τα τοξικολογικά δεδομένα έχουν προκύψει από μελέτες με προϊόντα 
παρόμοιας σύνθεσης. 

LC50 (4h) inhalation | εισπνοής 
(οξεία τοξικότητα εισπνοής) 

LC50 Αρσενικός και θηλυκός Αρουραίος:2.86 mg/l  , 4 h 
Τα τοξικολογικά δεδομένα έχουν προκύψει από μελέτες με προϊόντα 
παρόμοιας σύνθεσης. 

Διάβρωση του δέρματος /  
Δερματικός Ερεθισμός 

Ερεθίζει το δέρμα. Μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή απολέπιση 
του δέρματος. 

Σοβαρή Οφθαλμική Βλάβη /  
Οφθαλμικός Ερεθισμός 

Ερεθίζει τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει ελαφριά βλάβη του 
κερατοειδούς. 

Ευαισθητοποίηση  
(Αναπνευστική ή Δερματική)  

Δεν παρατηρήθηκαν αλλεργικές αντιδράσεις όταν έγιναν πειράματα 
σε ινδικά χοιρίδια. 

Μεταλλαξογόνος Δράση  Μ/Δ  

Καρκινογένεση  Μ/Δ 

Τερατογένεση (Xylene) Εκτίμηση: Δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο της 
τερατογένεσης. 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Μ/Δ 

STOT – Μεμονωμένη έκθεση Οδοί έκθεσης: Εισπνοή. 
Ενδέχεται να προκαλέσει αναπνευστικό ερεθισμό. 

STOT – Επαναλαμβανόμενη έκθεση 
(Xylene) 

Η ουσία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα μετά από επαναλαμβανόμενη κατάποση μεγάλων δόσεων. 

Περαιτέρω πληροφορίες για την 
τοξικότητα 

Η κακή χρήση μπορεί να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Τα 
στοιχεία έχουν προκύψει από τις ιδιότητες των μεμονωμένων 
συστατικών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

12.1 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ 
LC50 Oncorhynchus mykiss (ιριδίζουσα πέστροφα): 0.007- 0.051 mg/l, 96 h 
Βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων με παρόμοιας σύνθεσης προϊόντα. 
 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΔΡΟΒΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ 
EC50 Daphnia magna (Δάφνια): 0.0017 mg/l , 48 h 
Τα τοξικολογικά δεδομένα έχουν προκύψει από μελέτες με προϊόντα παρόμοιας σύνθεσης. 
 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ 
EC50 Selenastrum capricornutum : >0.4 mg/l, 72 h 
EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (πράσινα φύκια),  4.7 mg/l, 72 h 
Τα τοξικολογικά δεδομένα έχουν προκύψει από μελέτες με προϊόντα παρόμοιας σύνθεσης. 
 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΙΔΗ, ΜΗ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 
LD50 με χορήγηση δια του στόματος, Apis mellifera (μέλισσες): 0,33 μικρογραμμάρια/ μέλισσα 
LD50 δια επαφής, Apis mellifera (μέλισσες): 0,22 μικρογραμμάρια/ μέλισσα. 
Τα τοξικολογικά δεδομένα έχουν προκύψει από μελέτες με προϊόντα παρόμοιας σύνθεσης. 
 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 
LC50, Eisenia fetida (γήινοι σκώληκες), 14 d: 313 mg/kg 
Τα τοξικολογικά δεδομένα έχουν προκύψει από μελέτες με προϊόντα παρόμοιας σύνθεσης. 
 

12.2 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
Chlorpyrifos  - Όχι εύκολα βιοαποικοδομήσιμο. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ  
Chlorpyrifos - Ημιπερίοδος αποικοδόμησης: 72 d.  
 

12.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ  

Chlorpyrifos – Το δυναμικό της βιοσυγκέντρωσης είναι μέτριο (BCF μεταξύ 100 και 3000 ή log Pow μεταξύ 
3 και 5).   

12.4 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  
Αναμένεται να είναι σχετικά αδρανές στο έδαφος (Κοc>5000). 
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12.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ PBT KAI vPvB ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ  
 
Chlorpyrifos - Η συγκεκριμένη ουσία δεν θεωρείται έμμονη, βιοσυσσωρεύτική και τοξική (PBT). 
Η συγκεκριμένη ουσία δεν θεωρείται άκρως έμμονη και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (vPvB). 

12.6 ΑΛΛΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Να μην απελευθερώνεται το προϊόν στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο. Το προϊόν δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή. 
Οι δηλώσεις σχετικά με την οικοτοξικότητα έχουν εξαχθεί από τις ιδιότητες των μεμονωμένων συστατικών.  

12.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ)  

13.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝ  

 Μην μολύνετε λίμνες, υδάτινους αποδέκτες ή κανάλια με την ουσία ή χρησιμοποιημένα δοχεία. 
 Μην απορρίπτετε στο δίκτυο αποχέτευσης. 
 Όπου είναι δυνατό προτιμήστε την ανακύκλωση από την απόρριψη ή την αποτέφρωση. 
 Εφ’όσον, η ανακύκλωση δεν είναι εφαρμόσιμη, το υλικό θα πρέπει να διατεθεί σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία. 
 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΚΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    

 Αδειάζετε τα υπολείμματα της ουσίας. 
 Ξεπλένετε τρεις φορές τα δοχεία. 
 Τα άδεια δοχεία θα πρέπει να διατίθενται προς ανακύκλωση ή απόρριψη. 
 Μην ξαναχρησιμοποιείτε άδεια δοχεία. 
  

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ADR / RID) 
 
14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ UN: UN 3017 
14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ UN: ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΥΓΡΑ,    
ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ (chlorpyrifos, xylene), 6.1 (3) PG III , D/E 
14.3 ΚΛΑΣΗ / ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 6.1, 3 
14.4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: III 
         ΣΗΜΑΝΣΗ:          

                                             
14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
 

 
 



 
 
 

 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του εντομοκτόνου σκευάσματος 

CCCHHHLLLOOORRRPPPYYYRRRIIIFFFOOOSSS   AAAGGGRRROOOTTTEEECCCHHHNNNIIICCCAAA   444888   EEECCC   
 
Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 10/5/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΙΜDG) 
14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ UN: UN 3017 
14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ UN: ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΥΓΡΑ, 
ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ (chlorpyrifos, xylene), 6.1 (3) PG III  
14.3 ΚΛΑΣΗ / ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 6.1 , 3 
14.4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: III 
        ΣΗΜΑΝΣΗ:          

                                            
14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Θαλάσσιος ρυπαντής. 
 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (IATA – DGR) 
14.1 ΑΡΙΘΜΟΣ UN: UN 3017 
14.2 ΟΙΚΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ UN: ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΥΓΡΑ, 
ΤΟΞΙΚΑ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ (chlorpyrifos, xylene), 6.1 (3) PG III  
14.3 ΚΛΑΣΗ / ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: 6.1 , 3 
14.4 ΟΜΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: III 
        ΣΗΜΑΝΣΗ:  

                                              
14.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
14.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: Δεν απαιτούνται. 
14.7 ΧΥΔΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ MARPOL 73/78 KAI TON 
ΚΩΔΙΚΑ ΙΒC: Μ/Ε  

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

15.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ  

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Νο. 1272/2008 και με Αριθμό Έγκρισης Κυκλοφορίας 1790 / 17.02.1999 /ΥΑΑ&Τ στην 
Ελλάδα. 

15.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 Για τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος, συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης όπως αναγράφονται 
στην ετικέτα του προϊόντος. 

 
 
 



 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του εντομοκτόνου σκευάσματος 

CCCHHHLLLOOORRRPPPYYYRRRIIIFFFOOOSSS   AAAGGGRRROOOTTTEEECCCHHHNNNIIICCCAAA   444888   EEECCC   
 
Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 10/5/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

16.1 ΤΑΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ  Η-ΦΡΑΣΕΙΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) Νο 
1272/2008[CLP] 

ΤΑΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) Νο 1272/2008[CLP] 
 
Flam.Liq.…………........Εύφλεκτο Υλικό.          
Acute Tox.……………..Οξεία Τοξικότητα.                
Αsp.Tox.………………  Οξεία Τοξικότητα δια της αναπνοής.                                
Skin Irr…………………Ερεθισμός Δέρματος. 
Εye Irr……………….....Σοβαρός Οφθαλμικός Ερεθισμός.  
STOT SE……………….Ειδική Τοξικότητα σε όργανα – στόχους (STOT) ύστερα από εφάπαξ έκθεση. 
Αquqtic Acute………….Οξύς Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον. 
Aquqtic Chronic……….Χρόνιος Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον. 
 
Η-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) Νο 1272/2008[CLP] 
H 226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
Η 301:  Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
H 302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H 304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις  
             αναπνευστικές οδούς.   
Η 312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 
H 315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H 319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Η 332: Επιβλαβές σε περίπτωσης εισπνοής. 
H 335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
Η 400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H 410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
 
Προτεινόμενες χρήσεις και εφαρμογές: Ακολουθείστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην 
εγκεκριμένη ετικέτα του σκευάσματος. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του εντομοκτόνου σκευάσματος 

CCCHHHLLLOOORRRPPPYYYRRRIIIFFFOOOSSS   AAAGGGRRROOOTTTEEECCCHHHNNNIIICCCAAA   444888   EEECCC   
 
Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 10/5/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 
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ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, απευθύνεσθε στην εταιρεία: 
ΑGROTECHNICA – ΥΙΟΙ ΕΛ. ΚΕΚΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης (Σίνδος), Τ.Θ. 1112, 57022 Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 231 0 797 386, 796 086, 797 265, Fax: 231 0 797263 
e-mail: info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr 
Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης: 10/5/2016     
M/E: Μη εφαρμόσιμο. 
Μ/Δ: Μη διαθέσιμα στοιχεία. 
 
Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στη μέγιστη 
δυνατή γνώση και εμπειρία μας έως την ημερομηνία της έκδοσης. Οι πληροφορίες που δίνονται 
αποτελούν οδηγίες για ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και όχι 
εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Τα στοιχεία αυτά δεν υπονοούν εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, 
ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές ή 
δεδομένα που παρουσιάζονται στο παρόν φυλλάδιο δύναται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη 
ενημέρωση. Οι πληροφορίες αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο προϊόν, άρα ενδέχεται να μην ισχύουν 
για παρόμοια προϊόντα ή για το συνδυασμό αυτού του προϊόντος με άλλες ουσίες ή για οποιαδήποτε 
επεξεργασία και εφαρμογή που δεν αναφέρεται στην εγκεκριμένη χρήση του προϊόντος βάσει της 
άδειας διάθεσης στην αγορά και της ετικέτας του. Είναι ευθύνη του αποδέκτη του προϊόντος να 
εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι / νομοθεσία. 
 

 
 

http://www.agrotechnica.gr/
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