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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ Άρ. 925 της Ι Οης ΜΑΡΤΙΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 

'Αριθμός 70 
Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 

(ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1967) 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του* άρθρου 25 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς υπό του άρθρου 25 του 
περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου τοΰ 1967 χορηγουμένας αύτώ έξου. 2 τοο 1967. 
σίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ως οι περί Γεωργικών 
Φαρμάκων Κανονισμοί του 1972. 

2. .'Εν τοις παρουσι Κανόνισμοΐς, έκτος εάν; άλλως προκύπτί] εκ 
τοΰ* κειμένου— 

«αίτητής» σημαίνει τον συμφώνως τω άρθρω 5 τοΰ> Νόμοι:· υπο
βάλλοντα αΐτησιν προς εγγραφή ν ή άνανέωσιν έγγραφης γεωργι
κού τίνος φαρμάκου καΐ περιλαμβάνει τον εν τω άρθρω 9 του 
Νόμου άναφερόμενον άντιπρόσωπον αύτου' 

«ενδιαφερόμενος», άναφορικώς προς γεωργικόν τι φάρμακον, 
περιλαμβάνει τον συμφώνως τω άρθρω 6 του Νόμου ύπεόθυνον δια 
την άκριβη συμμόρ.φωσιν προς τάς διατάξεις του Νόμου καθ' δσον 
άφορα εις τό γεωργικόν τοΰτο φάρμακον, τους έν τω άρθρω 20 
τοΟ Νόμου αναφερομένους ποολητήν αύτου και τό εκάστοτε έμπε
πιστευμένον την φύλαξιν αύτου πρόσωπον και τον έν ^ ω άρθρω 22 
του Νόμου άναφερόμενον άντιπρόσωπον' 

«έτικέττα ή επιγραφή» σημαίνει, άναφορικώς προς γεωργικόν τι 
φάρμακον, τήν επί του περιέχοντος τό γεωργικόν τούτο φάρμακον 
δοχείου έτικέτταν ή επιγραφή ν. 

3. Τηρουμένων των διατάξεων τών άρθρων 7 κοί 8' του Νόμου, 
ή προς έγγραφήν ή άνανέωσιν έγγραφης γεωργικού τίνος φαρμάκου 
αίτησις υποβάλλεται ύπό τοΰ αίτητου έν τω τύπω όπ' αριθμόν 1 του Πίναξ. 
Πίνακος, συνοδευομένη υπό τών έν τω ρηθέντι am ω εκτιθεμένων Τύπος ι. 

(181) 
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δείγματος, στοιχείων και, έν τη περιπτώσει αιτήσεως προς έγγραφήν, 
του έν τοις παροΟσι Κανονισμοΐς οριζομένου τέλους αιτήσεως προς 
έγγραφήν: 

Νοείται δτι έν τη ιτεριπτώσει αιτήσεως δι5 άνανέωσιν εγγραφής μη 
συνεπαγόμενη ν οιανδήποτε άλλαγήν ή τροποπόίησιν της αρχικής εγ
γραφής, το Συμβούλιον δύναται να έπιτρέψη δπως ή αίτησις μη 
συνοδεύηται ύπό δείγματος ή οιουδήποτε των λοιπών απαιτουμένων 
στοιχείων. 

4. Το τέλος αιτήσεως προς έγγραφήν γεωργικού τίνος φαρμάκου 
ορίζεται είς τρεις λίρας. 

5. Πάσα ύπό τοΰ Συμβουλίου διενεργούμενη εγγραφή γεωργικού 
φαρμάκου ισχύει επί τριετίαν, δύναται δε νά άνανεωθή δια περίοδον 
ή περιόδους μή υπερβαίνουσας εκάστοτε τα τρία ετη. 

Πίναξ.. 6. Έπι τή εγγραφή γεωργικού τίνος φαρμάκου εκδίδεται ύπό του 
Τύπος 2. Συμβουλίου γνωστοποίησις είς τόν αίτητήν έν τω τύπω ύπ' άρ. 2 τοΰ 
Τ6πο< 3. Πίνακος, έπι δε τή ανανεώσει έγγραφης γνωστοποίησις έν τω τύπω 

ύπ' άρ. 3 του Πίνακος., 
7. Τα έσφραγισμένα και μηδόλως παραβιασθέντα δοχεία εντός τών 

οποίων περιέχονται γεωργικά φάρμακα δυνάμενα, συμφώνως τω άρ-
θρω 15 του Νόμου, νά πωλώνται ή διαφημίζωνται ή εκτίθενται προς 
πώλησιν δέον όπως— 

(α) είναι οϋτω κατασκευασμένα και έσφραγισμένα ώστε νά είναι 
εμφανής ή τυχόν παραβίασίς των 

(β) προκειμένου περί γεωργικών φαρμάκων τά όποια είναι 
εκρηκτικά, εύφλεκτα ή δυνάμενα νά ύποστώσιν άλλοίωσιν, 
εΐναι διεθνώς ανεγνωρισμένου συσκευασμένου τύπου' 

(γ) φέρωσιν έτικέττας ή έπιγραφάς άναγραφούσας, επιπροσθέ
τως προς τά ύπό τοΰ Νόμου καΐ ύπό έτερων διατάξεων τών 
παρόντων Κανονισμών απαιτούμενα στοιχεία, οδηγίας περί 
τών μέτρων προφυλάξεως κατά τήν χρήσΐν τών οικείων φαρ
μάκων, οδηγίας περί τών αντιδότων καί πρώτων βοηθειών 
έν περιπτώσει επιδράσεως αυτών επί του άνθρωπου καί τήν 
ήμερομηνίαν κατασκευής αυτών. 

8. Κατά τήν ύπ' αύτοΰ άσκησιν τών δυνάμει τών άρθρων 19 καί 20 
του Νόμου αρμοδιοτήτων του, ό Επιθεωρητής λαμβάνει, δι' ειδικού 
δειγματολήπτου καί επί παρουσία δύο τουλάχιστον αμερόληπτων μαρ
τύρων, δείγμα επαρκές είς ποσότητα διά τόν σκοπόν διενεργείας ανα
λύσεως καί συμπληροΐ είς τετραπλοΟν βεβαίωσιν δειγματοληψίας έν 
τω τύπω ύπ' άρ. 4 του Πίνακος, ανά εν άντίγραφον της όποιας συνο
δεύει εκαστον τών ως έν τω έδαφίω (1) του άρθρου.20 διατιθεμένων 
τριών μερών του δείγματος το δε τέταρτον άντίγραφον ό Επιθεω
ρητής αποστέλλει είς το Συμβούλιον. 

9. Αϊ άκολουθητέαι μέθοδοι αναλύσεως δειγμάτων γεωργικών φαρ
μάκων δέον δπως συγκαταλέγωνται μεταξύ τών κάτωθι οριζομένων 
καί διεθνώς ανεγνωρισμένων μεθόδων αναλύσεως ή τών ύπό τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας οριζομένων— 

(α) μεθόδων εγκεκριμένων ύπό του "'Οργανισμού* Τροφίμων καί 
Γεωργίας τών 'Ηνωμένων Εθνών (F.A.O.)' 

(β) μεθόδων εγκεκριμένων ύπό του 'Αμερικάνικου Συνδέσμου 
'Εγκεκριμένων Γεωργικών Χημικών (American Association of 
Official Agricultural Chemists)' 

ΓΗναξ. 
Τύπος 4. 
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(γ) μεθόδων εγκεκριμένων υπό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Συνεργασίας έπί των 'Αναλύσεων Γεωργικών Φαρμάκων 
(Collaborative Pesticides Analytical Committee for Europe)' 

(δ) μεθόδων χρησιμοποιουμένων ύπό του 'Οργανισμού 'Υγείας 
τών 'Ηνωμένων Εθνών (W.H.O.). 

Νοείται δτι έν περιπτώσει μή υπάρξεως διεθνώς ανεγνω
ρισμένης μεθόδου εφαρμόσιμου είς περίπτωσιν τίνα, ό ενδια
φερόμενος δια το οίκεΐον γεωργικόν φάρμακον ύποχρεοΟται 
δπως είσηγηθη είς το Συμβούλιον καταλλήλους μεθόδους 
αναλύσεως, τό δέ Συμβούλιον αποφασίζει ποία έκ τούτων 
θα έφαρμοσθή. 

10. Τα ανεκτά δρια διαφοράς μεταξύ τών δραστικών συστατικών 
τά όποια αναγράφονται έπί του περιέχοντος γεωργικόν τι φάρμακον 
δοχείου ή της έπί τούτου έτικέττας ή επιγραφής και τών αναφερο
μένων έν τη εκθέσει του Γεωργικού Χημικού έπί τής υπ' αύτου διε
νεργηθείσης αναλύσεως ορίζονται ως ακολούθως : 

Διά τά γεωργικά φάρμακα τών οποίων ή δηλούμενη δι' έκάστην 
δραστικήν ούσίαν περιέκτικότης— 

(α) δέν υπερβαίνει τά 2% + 2 0 
και 

 1 0 % 
(β) υπερβαίνει τά 2%, άλλα δέν υπερβαίνει + 

τά 5% —10% 
+ 

(γ) υπερβαίνει τά 5% . . . . — 5% 
11. Ό ενδιαφερόμενος διά γεωργικόν τι φάρμακον ύποχρεοΟται, 

οσάκις τούτο άπαιτήται προς συμμόρφωσιν προς τάς διατάξεις του 
Νόμου και τών παρόντων Κανονισμών ή δυνάμει τών είρη μένων δια
τάξεων, νά έφοδιάση τό Συμβούλιον διά χημικώς καθαρού δείγματος 
του γεωργικού τούτου φαρμάκου (pure chemical for standard). 

12. Τά ύπό του Γεωργικού1 Χημικού έπιβλητέα τέλη δι' εξετάσεις 
και αναλύσεις δυνάμει του Νόμου, περιλαμβανομένων και αναλύσεων 
γεωργικού φαρμάκου προσαγομένου κατά πρώτον βαθμόν αύτώ δυ
νάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 21 του Νόμου, είναι τά οριζόμενα 
έν τη Γνωστοποιήσει ύπ' άρ. 1223, ή οποία έδημοσιεύθη έν τή έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας τής 25ης Νοεμβρίου 1955, ή έν οιαδήποτε 
εκάστοτε έν ίσχύΐ παρόμοια Γνωστοποιήσει τροποποιοΰση ή άντικα
θιστώση αυτήν. 

13. Ή έν τω έδαφίω (2) του άρθρου 20 του Νόμου προβλεπομένη Πίναξ. 
εκθεσις του Γεωργικού Χημικού συντάσσεται έν τω τύπω ύπ' άρ. 5 Τόποςδ. 
του Πίνακος. 

14. Παν γεωργικόν φάρμακον δέον δπως περιέχηται εντός διακε
κριμένους έχρωματισμένου δοχείου και δπως φέρη εύδιακρίτως άνα
γεγραμμένην έπί τής έτικέττας ή επιγραφής αύτου την λέξιν «Δηλη
τήριον» κάτωθι του εμβλήματος του δηλητηρίου, ήτοι κρανίου και δύο 
οστών διοττετοτνμένων χιαστί. 

15. Ή είς τήν Δημοκρατίαν εισαγωγή ή ή έν αύτη κατασκευή 
μικρών ποσοτήτων γεωργικών φαρμάκων προς πειοαματικήν χρήσιν 
ύπό Κυβερνητικών Τμημάτων ή οργανισμών ή ατόμων προ τής εγκρί
σεως τής έγγραφης των θά έπιτρέπηται κατόπιν προς τούτο εξου
σιοδοτήσεως παρεχομένης ύπό του Συμβουλίου και ύπό τοιούτους 
δρους, περιλαμβανομένων και δρων ως προς τάς ποσότητας, τήν έπί
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βλεψιν της τυχόν κατασκευής των έν τη Δημοκρατία και την έπί
δλεψιν της πειραματικής των χρήσεως, οίους το Συμβούλιον δυνατόν 
να έπιβάλτ]. 

16.—(1) Προς προστασίαν τής υγείας των προσώπων άτινα διαβι
ουσίν εις τόπους γειτνιάζοντας προς τους τόπους κατασκευής γεωρ
γικών φαρμάκων, απαγορεύεται ή χρήσις οιουδήποτε χώρου διά τοι
ούτους σκοπούς άνευ τής προηγουμένης εγκρίσεως του Συμβουλίου. 

(2) Διά τήν παρεμπόδισιν τής μιάνσεως του περιβάλλοντος δέον 
δπως ό κατασκευαστής συμμορφοϋται προς τάς έγγραφους υποδείξεις 
του Συμβουλίου. 

(3) Δια τήν προστασίαν τής υγείας τοΰ προσονπικοΰ τοΰ απασχο
λουμένου είς τήν έπεξεργασίαν, τήν συσκευασίαν, τήν κατασκευήν 
ή τήν διανομήν οιουδήποτε γεωργικού φαρμάκου ό κατασκευαστής, 
είσαγωγεύς ή διανομεύς αύτοΟ δέον δπως συμμορφοϋται προς τους 
δρους τοΰ Συμβουλίου και τάς υποδείξεις αύτοΰ είς δ,τι άφορα είς 
τήν λειτουργίαν του εργαστηρίου επεξεργασίας, συσκευασίας ή κατά. 
σκευής αύτου ή είς τά τής διανομής αύτοΰ. 

17.—(1) Ή άποθήκευσις γεωργικών φαρμάκων είς χώρους δπου 
αποθηκεύονται ή άλλως ευρίσκονται τρόφιμα προοριζόμενα προς 
βρώσιν ύπό ανθρώπων ή ζώων απαγορεύεται. 

(2) Προς αποφυγήν λάθους/η εσφαλμένης εκδόσεως ενός φαρμά
κου άντ' άλλου δέον δπως εκαστον είδος τοποθετήται είς τήν άπο-
θήκην κεχωρισμένως με έύδιάκριτον έπιγραφήν δι' εκαστον εΐδος. 

(3) Τά ζιζοτνιοκτόνα δέον δπως άποθηκεύωνται είς χωριστόν τμήμα 
τής αποθήκης προς αποφυγήν οιασδήποτε αλλοιώσεως άλλων γεωρ
γικών φαρμάκων. 

18. Προς αποφυγήν οιασδήποτε ζημίας ή βλάβης είς γειτνιάζουσας 
φυτείας ως έκ τής χρήσεως οιωνδήποτε γεωργικών φαρμάκων δέον 
δπως ό χρησιμοποιών ταύτα ακόλουθη τάς επί τής έτικέττας ή επι
γραφής διαλαμβανόμενος οδηγίας χρήσεως. 

19. Ή ισχύς των παρόντων Κανονισμών άρχεται εις ήμερομηνίαν 
όρισθησομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιή
σεως δημοσιευθησομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

ΠΙΝΑΞ 
Τύπος Άρ. 1 

(Κανονισμός 3) 
Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 

(ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1967) 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972 

Αίτησις δι' Έγγραφήν/Άνανέωσιν Έγγραφης 
Γεωργικού Φαρμάκου 

Προς το Συμβούλιον Έλεγχου Γεωργικών Φαρμάκων 
Ό υποφαινόμενος . : έκ , Κατασκευα

στής/ΕΊσαγωγεύς/Διανομεύς γεωργικών φαρμάκων, έξαιτουμσι τήν 
έγγραφήν/τήν άνανέωσιν έγγραφης του Γεωργικού Φαρμάκου, λε-
πτομέρειαι του όποιου δίδονται κατωτέρω : 

(α) Χημικός τύπος του Γεωργικού Φαρμάκου, Χημική ονομασία 
και εμπορική ονομασία 
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(β) Τόπος κατασκευής:.. ,....;..,.,..

(γ) Τόπος τυχόν αναμίξεως: μετ^ άλλων φαρμάκων ή αδρανών 
; . ουσιών . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(δ) 'Ονομασία του Γεωργικού Φαρμάκου, ύφ' ην τούτο κύκλο, 
φορεΐ έμπορικώς έν τη χώρα προελεύσεως '..,'. 

(ε) Χημική ονομασία δρώντων συστατικών χρωστικών και άλλων 
στοιχείων και εκατοστιαία αναλογία έκαστου τούτων κατά 
δάρος ή δγκον : 

1. 
2. . . 
3. . 
4. 

(στ) Λεπτομέρειαι χρήσεως του Γεωργικού Φαρμάκου : 
1. Σ κοπός χρήσεως : 
2. Τρόπος χρήσεως : 
3. Συνιστώμενη δόσις : 
4. Φυτότοξικότης και διαθέσιμα σχετικά στοιχεία : 
5. Συνδυαστικότης μεθ' έτερων χημικών ειδών, μεθ' ών 

εΐναι δυνατή ή χρήσις αύτοΟ : , . . . . ' 
(ζ) Διάρκεια σταθερότητος του Γεωργικού Φαρμάκου έν τη απο

θήκη έν δσω τούτο είναι άποθηκευμένον εντός των δοχείων 
τών χρησιμοποιουμένων υπό του αίτητου 

(η) Λεπτομέρειαι περί της διεξαχθείσης εργασίας χρήσεως του 
Γεωργικού Φαρμάκου ε'ις τους αγρούς προς βεβαίωσιν της 
αποτελεσματικότητος αύτου 

(θ) Προφυλάξεις έν περιπτώσει δηλητηριάσεως : 
1. Τοξικολογικά δεδομένα : 
2. Περιγραφή συμπτωμάτων : . .. 
3. Συνιστώμενα αντίδοτα και θεραπεία : 

(ι) Τύπος και μέγεθος δοχείων (α.) αποθηκεύσεως καΐ (β) πω
λήσεως και στοιχεία τών αντιστοίχων έτικεττών ή επιγρα
φών : 

'Αποστέλλω επαρκή ποσότητα δείγματος προς άνάλυσιν διά δοκι
μάς περί τήν χρήσιν του Γεωργικού Φαρμάκου, ήτοι ποσότητα . . . . . . . 
και παρέχω τάς ακολούθους σχετικάς τεχνικάς πληροφορίας : 

(α) Μέθοδος χημικής αναλύσεως : 
(β) 'Αποστολή χημικώς καθαρού δείγματος 10 gr. διά σπεκτρο

. φωτομετρικούς προσδιορισμούς (standards) : . 
(γ) Πληροφορίαι. προς εύχερεστέραν άνάλυσιν καΐ δοκιμή ν του 

Γεωργικού Φαρμάκου : , 

'Αποστέλλω ωσαύτως δείγματα τών άνω αναφερομένων δοχείων 
και έτικεττών. 

Έσωκλείω το νενομισμένον τέλος αιτήσεως προς έγγραφήν, ήτοι 
λίρας τρεις. 

'Ημερομηνία. 
(Ύπογρ.) 

Πλήρης Διεύθυνσις αϊτητου : 
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Τύπος Άρ. 2 
(Κανονισμός6) 

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΌΥ 1967 
(ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1967) 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙ ΣΜ01 ΤΟΥ 1972 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Πιστοποιητικόν Έγγραφης Γεωργικού Φαρμάκου 
Δια του παρόντος πιστοποιείται δτι τό Συμβούλιον 'Ελέγχου Γεωρ

γικών Φαρμάκων ενέκρινε τήν έγγραφήν του ύπό την έμπορικήν όνο
μασίαν Γεωργικού Φαρμάκου ύπ' άρ. 'Εγγραφής . . . . 
διά χρονικην περίοδον τριών ετών αιτήσει του ΚατασκευαστοΟ/Είσα
γωγέως/Διανομέως αότοΟ κ. , . . . . . . έκ προς 
χρήσιν έν τη Δημοκρατία καΐ δια τους σκοπούς οΐτινες αναγράφονται 
επί τής έτικέττας ή επιγραφής του εμπεριέχοντος τούτο δοχείου, ύπό 
τους ακολούθους δρους : 

Έ ν Λευκωσία τη 19;... . 

Πρόεδρος τοΟ Συμβουλίου 
Σφραγις 

Τύπος Άρ. 3 
(Κανονισμός 6) 

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 
(ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1967) 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Πιστοποιητικόν 'Ανανεώσεως Έγγραφης Γεωργικού Φαρμάκου 
Δια του παρόντος πιστοποιείται δτι τό Συμβούλιον Έλεγχου Γεωρ^ 

γικών Φαρμάκων ενέκρινε τήν άνανέωσιν τής ύπ' αριθμόν 
έγγραφης του ύπό τήν έμπορικήν όνομασίαν . Γεωργικού 
Φαρμάκου δια χρονικην περίοδον άπό τής 
1 9 . . . . , ύπό τους έν τω πιστοποιητικά) τής ώς άνω έγγραφης αναφε
ρομένους δρους και τάς ακολούθους τροποποιήσεις : 

Έ ν Λευκωσία τη . 19. . . . 

Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Σφραγις 

Τύπος Ά ρ . 4 
(Κανονισμός 8) 

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 Τ 

(ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1967) 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972 

Βεβαίωσις Επιθεωρητού· περί Λήψεως καΐ Παραδόσεως 
Δειγμάτων Γεωργικού Φαρμάκου 

Ό υποφαινόμενος : , 'Επιθεωρητής Γεωργικών Φαρ
μάκων, δηλώ δτι δυνάμει τών διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 
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20 του Νόμου και συμφώνως προς αύτάς, διενήργησα την 
και ώραν κανονικήν δειγματοληψίαν έκ της Αποθήκης/ 
Εργοστασίου/Πρατηρίου του κ (κειμένης/ου εις την 
όδόν άρ της πόλεως/τοΰ χωρίου ) του 
γνωστού ύπό την έμπορικήν όνομασίαν και χημικήν 
όνομασίαν . Γεωργικού Φαρμάκου προς άνάλυσιν ύπό του 
Γεωργικού Χημικού και έχοντος τή\ κάτωθι έκατοστιαίαν άναλογίαν 
δραστικών συστατικών : 

1 
2 ■■'·.■■, 

3. 
Ή δειγματοληψία διενηργήθη παρουσία των κ.κ 
Το ληφθέν δείγμα φέρει Αριθμόν Έγγραφης τοΰ ^φαρμάκου 

και διηρέθη είς τρία μέρη, εκαστον βάρους δρα^ίων, τα όποια 
έσφραγίσθησαν ύπ' έμου κανονικώς δια της νενομισμένης σφραγΐδος, 
και έκ,τών οποίων εν παρεδόθη/απεστάλη είς τόν κ . έκ 
Κατασκευαστήν/Πωλητήν το πρόσωπον είς το όποιον είναι έμπεπι. 
στευμένη ή φύλαξις του είρημένου Γεωργικού Φαρμάκου, εν παρε
δόθη είς τόν Γεωργικόν Χημικόν προς άνάλυσιν καΐ εν έφυλάχθη 
δεόντως ύπ' έμου προς τυχόν σύγκρισιν εν τω μέλλολτι. 

Ημερομηνία : 19. . . . 

(Ύπογρ.) 
Επιθεωρητής. 

Υπόγραφα! Μαρτύρων 

Τύπος Άρ. 5 
(Κανονισμός 13) 

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 
(ΝΟΜΟΣ 2 ΤΟΥ 1967) 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1972 

Γνωστοποίησις 'Αποτελεσμάτων 'Αναλύσεως Δείγματος 
Γεωργικού Φαρμάκου 

Ό υποφαινόμενος , Γεωργικός Χημικός, δηλώ δτι 
διεξήγαγον είς το Χημικόν Έργαστήριον τοΰ Τμήματος Γεωργίας 
κανονικήν άνάλυσιν του δείγματος του Γεωργικού Οαρμάκου ύπ' 
αϋξοντα άρ παραδοθέντος είς έμέ ύπό του Επιθεω
ρητού κ τήν 19. .. ., και τα αποτελέσματα 
της αναλύσεως έχουν ώς ακολούθως : 

(α) Δραστική/αί "Υλη/αι έπί τοις εκατόν : 
1. 
2. 
3. 
4. 
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(β) 'Αδρανείς
 r

YXat έιτί τοις εκατόν : 
1. 
2. 
3. 

(y) Παρατηρήσεις , 

(Ύπογρ.) 
Γεωργικός Χημικός. 

Ημερομηνία : 19 


