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Ορισμός και τύποι Βιοκτόνων Προϊόντων
Τα Βιοκτόνα Προϊόντα αποτελούν μια τεράστια γκάμα τε-

λικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και σχετίζονται 
με πάρα πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες της καθημερι-
νότητάς μας. Απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και 
σε επαγγελματίες χρήστες και προορίζονται για τον έλεγχο 
εχθρών, «ασθενειών», επιβλαβών μικροοργανισμών κ.τ.λ., με 
σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία 
πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ. αντιρρυπαντικά 
επιχρίσματα, συντηρητικά ινών, ξύλου, μεμβρανών κ.τ.λ.), 
των ζώων με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Στην 
Εικόνα 1 δίνεται μια σχηματοποιημένη καταγραφή όλων των 
τύπων βιοκτόνων προϊόντων, που κυκλοφορούν στην αγο-
ρά, ενταγμένοι σε τέσσερις υποομάδες. Διαβάζοντας λοιπόν 
κάποιος όλους αυτούς τους τύπους προϊόντων που ανήκουν 
στα βιοκτόνα καταλαβαίνει ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να 
χρησιμοποιεί, και να έχει στο σπίτι του, τουλάχιστον 2 προϊ-
όντα που ανήκουν σε δύο διαφορετικούς τύπους προϊόντων 
(π.χ. απολυμαντικά όπως χλωρίνες και εντομοκτόνα όπως 
σκοροκτόνα). Χωρίς αυτό να αποτελεί έγκυρο και διασταυ-
ρωμένο στοιχείο, σε κάποια σύσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή που παραβρέθηκα αναφέρθηκε από κάποιο συνάδελ-
φο ότι τα βιοκτόνα βρίσκονται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως 
όσον αφορά τον ετήσιο τζίρο τους μετά από τα καλλυντικά. 
Πάντως, ανεξάρτητα από το εάν το τελευταίο που ανέφερα 

ισχύει ή όχι, τα βιοκτόνα είναι προϊόντα που χρησιμοποιού-
νται σ’ ένα ευρύτατο φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
σχεδόν αναγκαστικά έρχεται σ’ επαφή με αυτά όλος ο ανθρώ-
πινος πληθυσμός συμπεριλαμβανομένων βρεφών και υπέρ-
γηρων και ως εκ τούτου πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται με την 
ανάλογη σοβαρότητα κι ευαισθησία. 

Στη Χώρα μας αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του κα-
νονισμού σε ό,τι αφορά τους Τύπους Προϊόντων 8, 9, 10, 12 
έως και 21 είναι η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) ενώ για τους υπόλοιπους Τύπους 
Προϊόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο ορισμός ενός βιοκτόνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
528/2012, έχει ως εξής:
 – κάθε ουσία ή μείγμα, στη μορφή υπό την οποία παραδίδε-
ται στον χρήστη, που περιέχει, παράγει ή αποτελείται από 
μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να 
καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμ-
βάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε 
οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο 
πέραν της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης,

 – όπως και κάθε ουσία ή μείγμα, που παράγεται από ουσίες 
ή μείγματα που δεν εμπίπτουν τα ίδια στην προηγούμενη 
περίπτωση, το οποίο θα χρησιμοποιείται με σκοπό να κατα-
στρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει 
τη δράση ή να ασκεί άλλη περιοριστική δράση σε οποιον-
δήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν 
της απλής φυσικής ή μηχανικής δράσης. 

Από την Εικόνα 1, όπως και από τον ορισμό του βιοκτό-
νου που παρατίθεται παραπάνω, γίνεται επίσης αντιληπτό ότι 
ένα προϊόν εντάσσεται ή όχι στα βιοκτόνα αποκλειστικά και 
μόνο από την επίκληση της δράσης του και του σκοπού χρή-
σης του και όχι απαραίτητα από τις δραστικές που περιέχει 
καθόσον οι ίδιες δραστικές ουσίες είναι δυνατόν να χρησιμο-
ποιούνται και σε άλλα προϊόντα όπως π.χ. τα φυτοπροστατευ-
τικά που διέπονται όμως από άλλη νομοθεσία.

Η χρήση των βιοκτόνων προϊόντων παρουσιάζει πλεο-
νεκτήματα αλλά ταυτόχρονα και κινδύνους για τους ανθρώ-
πους, τα ζώα και το περιβάλλον. Η έρευνα και ανάπτυξη τέ-
τοιων σκευασμάτων θα πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά 
στην ανάγκη επίτευξης όσο το δυνατόν μεγαλύτερης προ-
στασίας των ανθρώπων και των ζώων με ταυτόχρονη προστα-
σία του περιβάλλοντος. Σήμερα έχουμε φτάσει ευτυχώς στο 
σημείο, τουλάχιστον στην ΕΕ και στις αναπτυγμένες χώρες, 

Τα Βιοκτόνα προϊόντα στην Ελλάδα
Ο Κανονισμός 528/2012 περί βιοκτόνων  
προϊόντων, μια βασική προσέγγιση

Θανάσης Ζούνος

Γεωπόνος, ΥΠΑΠΕΝ, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,  
Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων
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Τα Βιοκτόνα Προϊόντα στη Χώρα μας

να προσπαθούμε να επιτύχουμε τους επιμέρους στόχους μας, 
με το μικρότερο δυνατό κόστος και με τη μικρότερη δυνατή 
έκθεση σε κινδύνους τόσο του ίδιου του ανθρώπου όσο και 
των ζώων και του περιβάλλοντος.

Το νομικό πλαίσιο για τα Βιοκτόνα
Στα διάφορα Κράτη Μέλη (ΚΜ) της ΕΕ εφαρμόζονταν δια-

φορετικά νομικά πλαίσια σε ό,τι αφορά τα βιοκτόνα προϊόντα. 
Οι διαφορετικές απαιτήσεις στοιχείων από τα ΚΜ της ΕΕ οδη-
γούσαν σε διαφορετικές αξιολογήσεις των βιοκτόνων με τελι-
κό επακόλουθο να λαμβάνονται διαφορετικές αποφάσεις από 
τα ΚΜ της ΕΕ ακόμη και για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Η ανά-
γκη λοιπόν υιοθέτησης ενός κοινού νομικού πλαισίου που 
θα εφαρμοζόταν σε όλη την ΕΕ φάνταζε περισσότερο από 
επιβεβλημένη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή αρχή της ελεύθερης 
διακίνησης των αγαθών εντός της ΕΕ και η διαρκώς αυξανό-
μενη ανάγκη και αγωνία για την όσο το δυνατόν πληρέστερη 
προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων όπως και του περι-
βάλλοντος ήταν από τις σημαντικότερες αιτίες που οδήγησαν 
στη δημιουργία της οδηγίας 98/8/ΕΚ η οποία και εναρμονί-
στηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το ΠΔ 205/2001.

Η συνήθης διαδικασία δημιουργίας και εξέλιξης της ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας είναι ότι όταν πρωτοεμφανίζεται (εισά-
γεται) ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ αυτό γίνεται 
αρχικά με τη μορφή οδηγίας την οποία τα ΚΜ πρέπει να ενσω-
ματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Για το σκοπό αυτό, διαθέ-
τουν αρκετό χρόνο για να το επιτύχουν λαμβάνοντας βέβαια 
υπόψη και το συναφές νομικό πλαίσιο που διαθέτουν έτσι 

ώστε η ενσωμάτωση να καταστεί όσο το δυνατόν πληρέστε-
ρη. Στη συνέχεια, καθώς τα ΚΜ έχουν αποκτήσει εμπειρία από 
την εφαρμογή της οδηγίας, αυτή επικαιροποιείται και αντικα-
θίσταται με Κανονισμό της ΕΕ που είναι υποχρεωτικός και άμε-
σα εφαρμόσιμος (δηλ. δεν χρειάζεται εναρμόνιση) από όλα 
τα ΚΜ. Έτσι, στην περίπτωσή μας ο Κανονισμός 528/2012 που 
αντικατέστησε την παραπάνω οδηγία, εφαρμόζεται στη Χώρα 
μας από την 1/9/2013 χωρίς να απαιτείται εναρμόνισή του στο 
Εθνικό μας δίκαιο παρά μόνο η θέσπιση επιμέρους νομοθετι-
κών εφαρμοστικών ρυθμίσεων σε θέματα που σαφώς προσδι-
ορίζονται σ’ αυτόν και πάντα όταν υφίσταται νομική έλλειψη 
επί αυτών των θεμάτων στο εθνικό μας δίκαιο.

Με τον παραπάνω Κανονισμό ορίζονται σαφείς κανόνες 
που διέπουν τη διάθεση και τη χρήση των βιοκτόνων στην 
Ευρωπαϊκή αγορά. Παρακάτω θα προσπαθήσω να παραθέσω 
ένα πολύ γενικό πλαίσιο των όσων ορίζονται στον Κανονισμό 
των βιοκτόνων σε συνδυασμό με την ιστορική πλέον πορεία 
της οδηγίας 98/8/ΕΚ που αντικατέστησε. 

Το Μάιο του 2000 σε εφαρμογή της οδηγίας 98/8/ΕΚ κα-
ταρτίστηκε σε επίπεδο ΕΕ ένας κατάλογος με όλες τις δραστι-
κές ουσίες που χρησιμοποιούνταν σε βιοκτόνα προϊόντα που 
κυκλοφορούσαν μέχρι τότε στην Ευρωπαϊκή αγορά. Όλες αυ-
τές οι δραστικές για να ήταν δυνατή η περαιτέρω χρήση τους 
σε βιοκτόνα θα έπρεπε να αξιολογηθούν σύμφωνα με τις ενι-
αίες Ευρωπαϊκές αρχές που ορίζονταν στην οδηγία. Αυτές οι 
δραστικές ονομάστηκαν παλαιές για την ΕΕ δραστικές ενώ οι 
εμφανιζόμενες μετά το Μάιο του 2000 δραστικές ονομάστη-
καν νέες για την ΕΕ και για να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο 

Εικόνα 1: Οι τύποι βιοκτόνων όπως καθορίζονται στον Καν. 528/2012

ΤΥΠΟΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1Η

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

2Η

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

3Η

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

4Η

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΑΛΛΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ

ΤΠ 1: Υγιεινή του ανθρώπου 

ΤΠ 2: Απολυμαντικά και  
φυκοκτόνα που δεν 
προορίζονται για άμε-
ση εφαρμογή στους 
ανθρώπους ή τα ζώα 

ΤΠ 3: Κτηνιατρική υγιεινή 

ΤΠ 4: Χώροι τροφίμων και  
ζωοτροφών 

ΤΠ 5: Πόσιμο νερό 

ΤΠ 6: Συντηρητικά για  
αποθηκευμένα προϊόντα

(εξαιρούνται, τρόφιμα, ζωοτρο-
φές καλλυντικά, φάρμακα εκτός 
από τρωκτικοκτόνα)

ΤΠ 7: Συντηρητικά μεμβρανών 

ΤΠ 8: Συντηρητικά ξύλου 

ΤΠ 9: Συντηρητικά ινών,  
δέρματος, καουτσούκ  
και πολυμερών 

ΤΠ 10: Συντηρητικά δομικών 
υλικών 

ΤΠ 11: Συντηρητικά για υγρά 
συστημάτων ψύξης και 
επεξεργασίας 

ΤΠ 12: Γλοιοκτόνα 

ΤΠ 13: Συντηρητικά ρευστών  
κατεργασίας και κοπής 

ΤΠ 14: Τρωκτικοκτόνα 

ΤΠ 15: Πτηνοκτόνα 

ΤΠ 16: Μαλακιοκτόνα,  
σκωληκοκτόνα και  
προϊόντα για τον 
έλεγχο άλλων 
ασπονδύλων

ΤΠ 17: Ιχθυοκτόνα 

ΤΠ 18: Εντομοκτόνα,  
ακαρεοκτόνα και 
προϊόντα για την  
καταπολέμηση 
άλλων αρθροπόδων 

ΤΠ 19: Απωθητικά και  
προσελκυστικά 

ΤΠ 20: Έλεγχος άλλων  
 σπονδυλωτών

ΤΠ 21: Αντιρρυπαντικά  
επιχρίσματα 

ΤΠ 22: Ρευστά για βαλσά-
μωμα και ταρίχευση 
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βιοκτόνο θα έπρεπε πρώτα να αξιολογηθούν και εγκριθούν 
σύμφωνα με τις ενιαίες Ευρωπαϊκές αρχές. Αναφορικά με τις 
παλαιές δραστικές ουσίες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα 
αξιολόγησης έπρεπε να ενδιαφερθεί κάποια εταιρεία παρα-
γωγής τους καλύπτοντας και όλο το κόστος για να καταστεί 
εφικτή η αξιολόγησή τους ειδάλλως η χρήση τους σε βιοκτό-
να θα απαγορευόταν από το Σεπτέμβριο του 2006 και μετά. Το 
πρόγραμμα αυτό ήταν σχεδιασμένο να ολοκληρωθεί το 2010 
αλλά τόσο εξαιτίας των δυσκολιών ανταπόκρισης της βιομη-
χανίας στις νέες απαιτήσεις δεδομένων που προέκυψαν από 
την οδηγία όσο και στη δυσκολία εφαρμογής τους από τα 
ΚΜ, η διάρκεια του προγράμματος παρατάθηκε και ορίστηκε 
να ολοκληρωθεί το 2024. 

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάθε δραστι-
κής ουσίας και εφόσον αυτή εγκριθεί, πάντα σε συνδυασμό με 
συγκεκριμένο/ους τύπο/ους προϊόντων που πρόκειται να χρη-
σιμοποιηθεί, εντάσσεται από την ΕΕ σε κατάλογο δραστικών 
ουσιών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα.

Η διαδικασία έγκρισης μίας δραστικής ουσίας έχει σαφώς 
ορισμένα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρούνται τόσο 
από τους αιτούντες όσο και από τα ΚΜ που διενεργούν την 
αξιολόγηση. Οι απαιτήσεις σε δεδομένα που πρέπει να πε-
ριλαμβάνονται στο φάκελο είναι υψηλές και περιγράφονται 
αναλυτικά στον Κανονισμό. Επιγραμματικά να αναφέρω ότι 
ένας φάκελος πρέπει να περιέχει επαρκή δεδομένα που αφο-
ρούν τις φυσικοχημικές ιδιότητες της δραστικής ουσίας, τις 
τοξικολογικές ιδιότητές της όπως και δεδομένα για την τύχη 
και συμπεριφορά της στο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων 
των πιθανών οικοτοξικολογικών επιπτώσεών της και οπωσδή-
ποτε δεδομένα που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότη-
τά της εναντίον των οργανισμών στόχων.

Ο Κανονισμός όμως, όπως προανέφερα, θεσμοθετεί και 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των βιοκτόνων στην αγο-
ρά και να είναι ασφαλής η χρήση τους. Σε επιμέρους άρθρα 
του περιγράφονται όλες οι διαδικασίες που προβλέπεται να 
ακολουθηθούν, τόσο από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες όσο 
και από τα ΚΜ αξιολογητές, προκειμένου να εγκριθεί ένα βιο-
κτόνο προϊόν. Ο φάκελος του προϊόντος που θα κατατεθεί, σε 
όποιο ΚΜ προκειμένου να το αξιολογήσει και να το εγκρίνει, 
πρέπει να περιέχει όλα τα αντίστοιχα δεδομένα που συνοπτι-
κά περιγράφηκαν παραπάνω για τις δραστικές ουσίες. Μετα-
ξύ των δυνατών τύπων εγκρίσεων (αδειών) κυκλοφορίας που 
μπορεί να πάρει κάποιος ενδιαφερόμενος για ένα βιοκτόνο 
προϊόν είναι η Εθνική έγκριση, η Αμοιβαία αναγνώριση έγκρι-
σης, η άδεια της Ένωσης, άδεια για παράλληλο εμπόριο κ.τ.λ.

Μία καινοτομία που εισήγαγε ο Κανονισμός είναι η έν-
νοια των κατεργασμένων υλικών. Σύμφωνα λοιπόν με τον 
ορισμό τους «κατεργασμένα υλικά είναι όλα τα προϊόντα προς κατα-
νάλωση (χρήση είτε από το ευρύ κοινό είτε από επαγγελματίες χρή-
στες) τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με κάποιο βιοκτόνο προϊόν. 
Αυτά τα προϊόντα για να διατεθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να 
έχουν υποστεί επεξεργασία με κάποια βιοκτόνο δραστική ουσία που είναι 
ήδη εγκεκριμένη στην ΕΕ». Με τη διάταξη αυτή, προστατεύεται 
άμεσα ο άνθρωπος (καθόσον έρχεται σε επαφή με το «κα-
τεργασμένο υλικό») αλλά και το περιβάλλον καθώς κάποιες 
δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα προϊό-
ντα δεν εγκρίνονται στην ΕΕ λόγω των δυσμενών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον που προκαλούνται από τη χρήση των υλικών 
που έχουν επεξεργαστεί με αυτές τις ουσίες». Επίσης, θεσμο-
θετούνται υποχρεώσεις σήμανσης που πρέπει να φέρουν τα 
προϊόντα αυτά που πηγάζουν από τη χρήση του βιοκτόνου 
κατά την κατεργασία του. Τέτοια υλικά είναι τα προϊόντα δέρ-
ματος (π.χ. μπουφάν, παπούτσια, παντελόνια κ.τ.λ.), τα ρού-
χα μας γενικά και πολλά άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Ο έλεγχος της αγοράς σε ό,τι αφορά τα βιοκτόνα προϊόντα 
είναι αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας του ανθρώπου και 
του περιβάλλοντος από τη χρήση τους. Προς τούτο, τα ΚΜ 
οργανώνουν διαδικασία ελέγχου της αγοράς και θεσπίζουν 
διατάξεις κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παρά-
βασης/εων των διατάξεων του κανονισμού. Στη Χώρα μας το 
σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά τα βιοκτό-
να προϊόντα αρμοδιότητας ΥΠΑΠΕΝ περιγράφεται στο νόμο 
721/1977 και όπως αυτός ισχύει.

Προβλέπονται επίσης όλα τα μεταβατικά μέτρα για τη με-
τάβαση από την οδηγία 98/8 στον παρόντα Κανονισμό. Η 
οδηγία 98/8 δεν έχει όμως εφαρμοστεί πλήρως σε κανένα ΚΜ 
καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα επα-
ναξιολόγησης των γνωστών (παλαιών) στην ΕΕ δραστικών 
ουσιών. Ως εκ τούτου ακόμη και σήμερα, δηλαδή μετά την 
1-9-2013 που τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός, στη χώρα 
μας εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η εθνική μας νομοθεσία 
(δηλαδή ο ν. 721/77 κ.τ.λ.), που προϋπήρχε ακόμη και της 
οδηγίας, για τα βιοκτόνα που περιέχουν δραστική/ές που δεν 
έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους σύμφωνα με την οδη-
γία ή τον κανονισμό.

Ακριβείς πληροφορίες για όλα τα εγκεκριμένα σκευάσμα-
τα στη Χώρα μας όπως και για νέα που θα εγκριθούν καθώς 
και οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει σε θέματα εγκρίσεων βι-
οκτόνων σκευασμάτων ανευρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://
wwww.minagric.gr/syspest/syspest_bycat_byactive.aspx).

Ποια βιοκτόνα επιτρέπεται  
να χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα βιοκτόνα σκευά-
σματα που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι εγκεκριμένα στη 
χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν ένα βιοκτόνο είναι 
εγκεκριμένο σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ αλλά όχι στην Ελ-
λάδα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί στη Χώρα μας. Όλα 
τα σκευάσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 
την έγκριση κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους και όπως 
ισχύουν. Οποιαδήποτε χρήση τους που δεν προβλέπεται από 
την έγκριση κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους απαγο-
ρεύεται ρητώς.

Οποιαδήποτε άλλα σκευάσματα (π.χ. φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα) που τυχόν περιέχουν κάποια δραστική ουσία από 
αυτές που προαναφέρθηκαν και χρησιμοποιούνται σε βιο-
κτόνα αλλά δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας σαν βιοκτόνα 
απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πέραν της έγκρισής τους 
(δηλ. ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Πέραν των εγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων στην 
Ελλάδα για χρήση εναντίον οποιωνδήποτε εχθρών, οποια-
δήποτε άλλα βιοκτόνα σκευάσματα αναφέρονται στη βιβλιο-
γραφία, επιστημονικά συγγράμματα κ.τ.λ., δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται στη χώρα μας. n


