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Αθήνα,
31 – 01 - 2017
Αριθ. πρωτ: 10850/118626 π.ε.

Προς: Sumitomo Chemical Agro Europe
S.A.S. Γαλλίας
(δια της εταιρείας, ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ,
Φλέµιγκ 15,
15123-Μαρούσι)

ΘΕΜΑ: 1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντοµοκτόνο) BACTOSPEINE (δρ. ου.: bac. thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351).
2. Ανάκληση της µε αριθ. 14.116 άδειας διάθεσης στην αγορά.

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει,
σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών, στον οποίο
περιλαµβάνεται η δραστική ουσία bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351.
4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για
την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρµογή του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις επισήµανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισµό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου
2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα η πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές
φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισµό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συµβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόµηση, την
επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των
οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) 1907/2006”, καθώς
και τη µε αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη µε αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή µας µε θέµα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων
κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη µε αριθ. 14.116 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) BACTOSPEINE WG
(δραστική ουσία: bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351), η οποία χορηγήθηκε µε την
αριθ. 124464/8.2.06 Απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. 9760/98238/21.9.12 (Α.∆.Α.:
Β4ΤΜΒ-Κ7Ψ) και 3966/40929/15.10.14 (Α.∆.Α.: 7ΕΙΟΒ-9ΤΞ) Αποφάσεις µας.
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10. Τη µε αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη
«∆ιάθεση αποθεµάτων µετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ».
11. Τη µε αριθ. πρωτ. 4505/49083/25.4.12 αίτηση της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ ως υπεύθυνης
επικοινωνίας της εταιρείας Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Γαλλίας, καθώς και τα
συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την αριθ. 10850/118626/25.10.16 αίτησή της.
12. Το µε αριθ. ΕΜΠ 920/9.8.16 έγγραφο του ΜΦΙ, µε το οποίο απεστάλησαν στη ΣΕΑ ο απαντητικός
πίνακας στα σχόλια των Κ-Μ της Ε.Ε και τα τµήµατα Β και Γ της αναθεωρηµένης έκθεσης αξιολόγησης
του σκευάσµατος.
13. Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) µε θέµα την “Μεταβίβαση του
δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.

1.

Χορηγούµε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντοµοκτόνο) BACTOSPEINE WG (δραστική ουσία: bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain
ABTS-351). Η έγκριση χορηγείται µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α)
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης

14.592
31.01.2017
30.04.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εµπορικό όνοµα
BACTOSPEINE WG
1.2.β Μορφή:
Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG)
1.3 ∆ραστική ουσία:
Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χηµική οµάδα της δραστικής ουσίας
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:

Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351
Όπως προσδιορίζεται στο annex II
µη εφαρµόσιµο
Valent BioSciences Corporation,
870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, USA
εκπροσωπούµενη στην ΕΕ από τη Sumitomo Chemical
Agro Europe S.A.S, France
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
(πλήρης διεύθυνση):
Abbott Laboratories, 1401 Sheridan Road, North
Chicago, Illinois 60064, USA
Είναι εµπιστευτική πληροφορία και παραµένουν στα
αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα
α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S
Parc d'Affaires de Crécy - 10A Rue de la Voie Lactée - 69370 Saint
Didier au Mont d'Or - France
Χελλαφάρµ Α.Ε., Φλέµιγκ 15, 151 23 Μαρούσι
Τηλ: 210 6800900, Fax: 210 6833488, E-mail: info@hellafarm.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική Χελλαφάρµ Α.Ε., Φλέµιγκ 15, 151 23 Μαρούσι
διάθεση στην αγορά:
Τηλ: 210 6800900, Fax: 210 6833488, E-mail: info@hellafarm.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος:

Valent BioSciences Corp.
870 Technology Way, Libertyville, IL 60048, ΗΠΑ
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
σκευάσµατος:
A to Z Drying,
1000 Wallace Road, Osaga, IA 50461, ΗΠΑ
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
σκευάσµατος:
1) Α-Ζ Drying, 1000 Wallace Road, Osage, Iowa
2) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας
στ) Εγγυηµένη σύνθεση του
σκευάσµατος:

2.

Συσκευασίες:

α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Είδος
Σακίδιο µέσα φάκελο
Σακούλα µέσα σε κουτί
»
»
»
»
Σακούλα

8.
9.
10.

»
»
∆οχείο µε πώµα βιδωτό

3.

4.

∆ραστική ουσία: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS351 MPCA 54% β/β (ισοδύναµο µε 32.000 IU/mg).
Βοηθητικές ουσίες µέχρι 100% β/β.
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος είναι εµπιστευτική
πληροφορία και παραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Οδηγίες
χρήσης:

Μέγεθος
50 γρ.
100 γρ.
200 γρ.
250 γρ.
500 γρ.
650 γρ.
100 γρ.
250 γρ.
500 γρ
1 κιλό
3 κιλών
500 γρ.

Υλικό
∆ιπλό πλαστικό PE/PP σακίδιο µέσα σε χάρτινο φάκελο
Πλαστική σακούλα µέσα σε χάρτινο κουτί
»
»
»
»
HDPE laminate σακούλα µε θερµοκόλληση
»
»
»
»
HDPE

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.
Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε
το µισό απαιτούµενο νερό. Αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε λίγη-λίγη τη σωστή ποσότητα
του προϊόντος. Συνεχίστε την ανάδευση µέχρι την οµοιογενή διασπορά του προϊόντος στο νερό.
Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό. Συνεχίστε την ανάδευση κατά τον ψεκασµό.
Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον βυτίο εφαρµογής
και ξεπλύνετε καλά µε νερό. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά
νερά και µη ρυπαίνεται αποστραγγιστικά αυλάκια ή επιφανειακά νερά µε τα υγρά καθαρισµού.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα πλαστικά σακίδια ή σακούλες, ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του
ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και µαζί µε τους χάρτινους φακέλους ή κουτιά
που θα καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης,
εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: --Προφυλάξεις για τους χειριστές: βλ. σηµείο 11.

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Βιολογικό εντοµοκτόνο για την καταπολέµηση προνυµφών των λεπιδοπτέρων. Το προϊόν
δρα από στοµάχου και πρέπει να καταποθεί από τις προνύµφες για να είναι
αποτελεσµατικό. Λίγες ώρες µετά την κατάποση, οι προνύµφες παύουν να τρέφονται και
πεθαίνουν τις επόµενες µέρες.
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5.

5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Σκεύασμα
γρ/ στρέμμα

Ψεκ. υγρό
λίτρα/
στρέμμα

Σκεύασμα
γρ/ 100 λίτρα
ψεκ. Υγρού

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά,
Μανταρινιά,
Πορτοκαλιά, Κιτριά,
Φράπα

ΑΚΡΟΔΡΥΑ
Αμυγδαλιά, Φιστικιά,
Φουντουκιά

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Μηλιά, Αχλαδιά

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Βερικοκιά, Ροδακινιά,
Κερασιά, Δαμασκηνιά

ΑΜΠΕΛΙ

ΕΛΙΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Κουνουπίδι,
μπρόκολο, λάχανο,
κινέζικο λάχανο,
λαχανίδα (kale)
Τομάτα, μελιτζάνα,
πιπεριά (γλυκιά),
μπάμια, πεπόνι
Μαρούλι, αντίδι
Αγκινάρα, πράσο

Ανθοτρήτης
(Prays citri)

Φυλλοδέτες (Archips
rosanus Archips
podana)
Φυλλοφάγες κάμπιες
Υπονομευτές
(Hyponomeuta
padellus, H.
malinellus)
Φυλλοδέτες (Archips
rosanus Archips
podana)
Καρπόκαψα (Cydia
pomonella )
Ζευζέρα (Zeuzera
pyrina )
Tortrix sp.
Λοιπές προνύμφες
λεπιδοπτέρων
Ανάρσια (Anarsia
lineatella ),
Φυλλοδέτες (Archips
rosanus Archips
podana)
Βλαστορύκτης
(Grapholita molesta)
Υπονομευτές
(Yponomeuta sp. )
Λοιπές προνύμφες
λεπιδοπτέρων
Ευδεμίδα (Lobesia
botrana ),
Κογχυλίδα (Eupoecilia
ambiguella)
Λοιπές προνύμφες
λεπιδοπτέρων

Πυρηνοτρήτης
(ανθόβια γενιά)
(Prays oleae)

Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Υπονομευτής (Tuta
absoluta)
Λοιπές προνύμφες
λεπιδοπτέρων
( π.χ. Spodoptera ,
Heliothis ,
Noctuidae ,
Mamestra ,
Acrolepiopsis
assectella ,
Agrotis segetum ,
Mamestra brassicae ,
Depressaria

50-100

200-400

25

37.5-62.5

150-250

25

50-150

Κατάλληλος
όγκος νερού
για πλήρη
κάλυψη χωρίς
απορροή.
Μέγιστο 150

75-150

Κατάλληλος
όγκος νερού
για πλήρη
κάλυψη χωρίς
απορροή.
Μέγιστο 150

50-100

Κατάλληλος
όγκος νερού
για πλήρη
κάλυψη χωρίς
απορροή.
Μέγιστο 200

37.5-75

75-100

150-300

Κατάλληλος
όγκος νερού
για πλήρη
κάλυψη χωρίς
απορροή.
Μέγιστο 100

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής
Εφαρμογή στην άνθηση με την
εμφάνιση των νεαρών
προνυμφών (L1). Επανάληψη αν
χρειαστεί μετά από 7 ημέρες. Οι
υψηλότερες δόσεις για υψηλή
πίεση πληθυσμού ή όταν
απαιτούνται μεγάλοι όγκοι
ψεκαστικού διαλύματος
Εφαρμογή με την εμφάνιση των
νεαρών προνυμφών (L1) κάθε
γενιάς. Επανάληψη αν
χρειαστεί μετά από 3-16
ημέρες. Οι υψηλότερες δόσεις
για υψηλή πίεση πληθυσμού ή
όταν απαιτούνται μεγάλοι όγκοι
ψεκαστικού διαλύματος

Μέγιστος αρ.
εφαρμογών
ανά καλ/κή
περίοδο/
μεσοδ/μα

3/
7-10 μέρες

10/
3-16 μέρες

100

Εφαρμογή με την εμφάνιση των
νεαρών προνυμφών (L1) κάθε
γενιάς. Επανάληψη αν
χρειαστεί μετά από 6 ημέρες. Οι
υψηλότερες δόσεις για υψηλή
πίεση πληθυσμού ή όταν
απαιτούνται μεγάλοι όγκοι
ψεκαστικού διαλύματος

8/
6 μέρες

60-100

Εφαρμογή με την εμφάνιση των
νεαρών προνυμφών (L1) κάθε
γενιάς. Επανάληψη αν
χρειαστεί μετά από 3-16
ημέρες. Οι υψηλότερες δόσεις
για υψηλή πίεση πληθυσμού ή
όταν απαιτούνται μεγάλοι όγκοι
ψεκαστικού διαλύματος

10/
3-16 μέρες

50-100

25

100-200

Έναρξη εφαρμογών 2 μέρες
πριν την εκκόλαψη (στάδιο
“black eye”). Επανάληψη αν
χρειαστεί μετά από 7 μέρες. Να
χρησιμοποιείται μόνο κατά της
2η και 3η γενιάς της ευδεμίδας
και κογχυλίδας
Έναρξη εφαρμογών όταν 5-25%
των ανθέων είναι ανοιχτά.
Επανάληψη αν χρειαστεί 3-16
μέρες αργότερα. Οι υψηλότερες
δόσεις για υψηλή πίεση
πληθυσμού ή όταν απαιτούνται
μεγάλοι όγκοι ψεκαστικού
διαλύματος
Έναρξη εφαρμογών κατά την
εκκόλαψη των νεαρών
προνυμφών (L1). Επανάληψη αν
χρειαστεί κάθε 7 ημέρες. Οι
υψηλότερες δόσεις για υψηλή
πίεση πληθυσμού και όταν
υπάρχει μικτός πληθυσμός με
προνύμφες μεγαλύτερης
ηλικίας. Για αποτελεσματική
καταπολέμηση η συγκέντρωση
δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη
από 100 g/HL και η δοσολογία
στο στρέμμα δεν πρέπει να
είναι χαμηλότερη από 75
g/στρέμμα.

8 (1-4 ανά
γενιά)/
7 μέρες

3 με βάση τις
γεωργικές
προειδοποιήσει
ς ή τα
φαινολογικά
στάδια/
3-16 μέρες

8 (1-3 ανά
γενιά)/
7 μέρες

Σελίδα 4

ΑΔΑ: 9ΚΥΘ4653ΠΓ-ΙΞΥ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Τομάτα, μελιτζάνα,
πιπεριά, φασόλι,
αγγούρι

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΚΑΠΝΟΣ

ΡΥΖΙ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Τριανταφυλλιά,
γαριφαλιά, γεράνι,

erinaceella ,
Evergestis forficalis ,
Heliothis sp. ,
Spodoptera exigua
Pieris brassicae ,
Artogeia rapae
Plusia sp. ,
Plutella xylostella
Plutella sp. ,
Lacanobia oleracea
Autographa gamma ,
Spodoptera littoralis
Spodoptera sp. ,
Trichoplusia ni
Cynthia cardui )
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Υπονομευτής (Tuta
absoluta)
Λοιπές προνύμφες
λεπιδοπτέρων
( π.χ. Spodoptera ,
Heliothis ,
Noctuidae ,
Mamestra ,
Acrolepiopsis
assectella ,
Agrotis segetum ,
Mamestra brassicae ,
Depressaria
erinaceella ,
Evergestis forficalis ,
Heliothis sp. ,
Spodoptera exigua
Pieris brassicae ,
Artogeia rapae
Plusia sp. ,
Plutella xylostella
Plutella sp. ,
Lacanobia oleracea
Autographa gamma ,
Spodoptera littoralis
Spodoptera sp. ,
Trichoplusia ni
Cynthia cardui )
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Ρόδινο σκουλήκι
(Pectinophora
gossypiella)
Πυραλίδα
(Ostrinia nubilalis)
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Σεζάμια
(Sesamia nonagroides,
S. cretica)
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Φυλλοφάγες
προνύμφες
λεπιδοπτέρων
(Mythimna unipuncta,
Spodoptera sp.)
Λοιπές προνύμφες
λεπιδοπτέρων
Φυλλοφάγες και
ανθοφάγες
προνύμφες
λεπιδοπτέρων

50-100

15-40

20-50

Κατάλληλος
όγκος νερού
για πλήρη
κάλυψη χωρίς
απορροή.
Μέγιστο 100

50-80

50-100

100-200

Έναρξη εφαρμογών κατά την
εκκόλαψη των νεαρών
προνυμφών (L1). Επανάληψη αν
χρειαστεί κάθε 7 ημέρες. Οι
υψηλότερες δόσεις για υψηλή
πίεση πληθυσμού και όταν
υπάρχει μικτός πληθυσμός με
προνύμφες μεγαλύτερης
ηλικίας. Για αποτελεσματική
καταπολέμηση η συγκέντρωση
δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη
από 100 g/HL

8 (1-3 ανά
γενιά)/
7 μέρες

30-50

Εφαρμογή με την εμφάνιση των
νεαρών προνυμφών κάθε
γενιάς. Επανάληψη αν
χρειαστεί κάθε 7-10 ημέρες.

10 (3 ανά
γενιά)/
7-10 μέρες

40-50

Εφαρμογή με την εμφάνιση των
νεαρών προνυμφών κάθε
γενιάς. Επανάληψη αν
χρειαστεί κάθε 7-10 ημέρες.

6 (3 ανά γενιά)/
7-10 μέρες

3/
7-10 μέρες

15-75

50-150

30-50

Εφαρμογή με την εμφάνιση των
νεαρών προνυμφών κάθε
γενιάς. Επανάληψη αν
χρειαστεί κάθε 7-10 ημέρες.

75-100

Κατάλληλος
όγκος νερού
για πλήρη
κάλυψη χωρίς
απορροή.
Μέγιστο 50

200

Έναρξη εφαρμογών κατά την
εκκόλαψη των νεαρών
προνυμφών (L1). Επανάληψη αν
χρειαστεί κάθε 10 ημέρες.

2/
10 μέρες

75-100

Κατάλληλος
όγκος νερού
για πλήρη
κάλυψη χωρίς

100-200

Έναρξη εφαρμογών κατά την
εκκόλαψη των νεαρών
προνυμφών (L1). Επανάληψη αν
χρειαστεί κάθε 7 ημέρες. Οι

8 (3 ανά γενιά)/
7 μέρες
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Ειδικές συνθήκες γεωργικές,
φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό
τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

6.

7.

απορροή.
Μέγιστο 100

(Mamestra,
Helicoverpa armigera,
Heliothis sp.,
Spodoptera exigua,
Chrysodeixis chalcites)
Λοιπές προνύμφες
λεπιδοπτέρων

υψηλότερες δόσεις για υψηλή
πίεση πληθυσμού και όταν
υπάρχει μικτός πληθυσμός με
προνύμφες μεγαλύτερης
ηλικίας.

Το προϊόν περιέχει Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki και θεωρείται
χρήσιµο εργαλείο στη στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας.
Ωστόσο για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται να
χρησιµοποιείται σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα µε διαφορετικό τρόπο
δράσης.

Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και:
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόµενης καλλιέργειας:

∆εν απαιτείται

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων,
στην καλλιέργεια που έχει εφαρµοστεί το σκεύασµα:

∆εν απαιτείται

8.

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

9.

Εικονογράµµατα κινδύνου:

10.

∆ηλώσεις
επικινδυνότητας:

11.

∆ηλώσεις
προφύλαξης:

12.

Πρώτες
βοήθειες Αντίδοτο

13.

Προστασία των καταναλωτών

∆εν απαιτείται
∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες
χρήσεις και δόσεις εφαρµογής.

εξαιρείται σήµανσης

CLP: καµία
Περιέχει Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.

P102+P405: Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώµατα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύµατα/ µέσα ατοµικής
προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο (µάσκα µε φίλτρο).
P302+P35 -ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και
σαπούνι.
P363: Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αν δεν αναπνέει ζητήστε
ιατρική συµβουλή και παρέχετε τεχνητή αναπνοή κατά προτίµηση στόµα µε στόµα. Καλέστε το
κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό για θεραπευτική συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα. Πλυθείτε αµέσως µε
άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό για θεραπευτική
συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά και ρίξτε αργά νερό για 1520 λεπτά. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής µετά τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυµα.
Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό για θεραπευτική συµβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Αν το προϊόν είναι ακόµη στο στόµα, ξεπλύντε το µε άφθονο νερό.
Μπορείτε να προκαλέσετε εµετό είτε µε σιρόπι ιπεκακουάνας είτε µε την είσοδο του δαχτύλου
στο στόµα του ασθενή (αγγίξτε το πίσω µέρος του λάρυγγα). Μην προκαλείτε εµετό σε άτοµα
που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777

13.1 Μέγιστα όρια υπολειµµάτων (MRLs): 0,01 mg/kg (σύµφωνα µε το Παράρτηµα IV του Καν. 396/2005).
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13.2 Τελευταία επέµβαση
πριν τη συγκοµιδή:

∆εν ορίζεται. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι και την ηµέρα της συγκοµιδής.

14.

Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα
του σκευάσµατος

Αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισµένη συσκευασία του, µακριά από
ηλιακό φως, σε χώρο δροσερό και ξηρό, µε θερµοκρασία κάτω από 30 OC.
Στις παραπάνω συνθήκες παραµένει σταθερό για 2 χρόνια

15.

Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά µπορεί να
ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να
πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16.

Κατάλογος προστατευοµένων µελετών: Στο Παράρτηµα ΙΙΙ καταγράφονται οι µελέτες στις οποίες
στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι µελέτες αυτές, πλην των
εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφεροµένων.

17 Κατάθεση συµπληρωµατικών στοιχείων/µελετών
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, να
προσκοµίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:
1. A self life test is required for packaging material. Printed bag (1000 g) – Laminate composed of
polypropylene, metalized PET and polyethylene sealant. Wet sieve test required.
2. The results of the complete study (Clarke, 2009) for the sprayabiliy of Bactospeine (ABG-6404) in order to
provide evidence that preparation may be satisfactorily applied through appropriate application equipment
with no blockage are required.
3. Justification for the exceeded values of 3%, 9.9% and 6.9% residue on 75µm (wet sieve test) iw required.
4. Confirmatory efficacy and fhytotoxicity data for indoor bean and cucumber.

B. Γενικές υποχρεώσεις:
1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να ενηµερώσει την ΣΕΑ
για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση
τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και
διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους φακέλους του
σκευάσµατος που τηρούνται στην ΣΕΑ µε βάση τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε
µελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε τους όρους της έγκρισης
του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν µε την
συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που
εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα
απόφαση και να προσκοµίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόµενη εταιρεία έχει δικαίωµα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ηµερών από την
ανάρτηση αυτής στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
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Γ.

Ανακαλούµε τη µε αριθ. 14.116 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο)
BACTOSPEINE WG (δραστική ουσία: bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351), η
οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 124464/8.2.06 Απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ.
9760/98238/21.9.12 (Α.∆.Α.: Β4ΤΜΒ-Κ7Ψ) και 3966/40929/15.10.14 (Α.∆.Α.: 7ΕΙΟΒ-9ΤΞ)
Αποφάσεις µας, και ορίζουµε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέµατα του
σκευάσµατος στην αγορά:
1. Επιτρέπεται η τιµολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήµατα εµπορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 30/4/2017.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεµάτων από τα καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής
πώλησης έως 31/7/2017.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεµάτων από τους επαγγελµατίες χρήστες για ένα ακόµα
έτος από την ηµεροµηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω και έως 31/7/2018.
4. Τυχόν αδιάθετες ή µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες µετά την 31/7/2018 θα πρέπει να επιστραφούν
στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, µε ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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