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ΑΝΑΡΣΑΣΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 31 - 07 - 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Π.Α.Π.Δ. Αριθ. Πρωη. 7324/85338 

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΦΤΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΖ   

Γ/ΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ   

ΣΜΖΜΑ Φ. & Β.Π.   

 

Σατ . Γ/νζη: σγγρού 150 Προς: CBC (Europe) S.r.l. 

Σατ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΖΝΑ  Δια τθσ: 
TELEFAX: 210 92 12 090   INTRACHEM ΔΛΛΑ  

Πληροθορίες: Θεοδωρής Παναγιώηης  ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΑ  

Σηλέθωνο: 210 928 7225  ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Δ.Π.Δ. 

Email: ptheodoris@minagric.gr   Κηθιζίας 31, ΑΘΖΝΑ, 115 23 

   E-mail: info@intrachem.gr  

    

ΘΔΜΑ: “Υνξήγεζε νξηζηηθήο έγθξηζεο δηάζεζεο 

ζηελ αγνξά ζην θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ 

(εληνκνθηόλν/αθαξενθηόλν)  NATURALIS” 

 

 
Α Π Ο Φ Α  Ζ  

Ο  Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Ω Σ Ζ   Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο   

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Κ Ζ   Α Ν Α  Τ Γ Κ Ρ Ο Σ Ζ  Ζ  ,  Π Δ Ρ Η Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ο   Κ Α Η  Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Α   

 

Έρνληαο ππόςε 

1. Σνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 Οθησβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ 

ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 79/117/ΔΟΚ θαη 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

εηδηθόηεξν ηα άξζξα 29, 33 θαη 37.4 απηνύ. 

2. Σν λόκν 4036/2012 (Α΄ 8) γηα ηε δηάζεζε γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, νξζνινγηθή 

ρξήζε απηώλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο. 

3. Σνλ Καλ. (ΔΔ) αξηζ. 547/2011 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 8εο Ινπλίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο επηζήκαλζεο γηα ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα 

4. Σνλ Καλ. 540/2011 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25
εο

 Μαΐνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλ. 

1107/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηνλ θαηάινγν ησλ 

εγθξηκέλσλ δξαζηηθώλ. 

5. Σνλ Καλ. 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο 

Φεβξνπαξίνπ 2005 γηα ηα αλώηαηα όξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ε πάλσ ζηα ηξόθηκα θαη ηηο 

δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

6. Σελ ζρεηηθή αμηνιόγεζε ηεο Αξκόδηαο Αξρήο Αμηνιόγεζεο ηεο Ιηαιίαο, θαζώο θαη ηελ 

έγθξηζε δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηεο Ιηαιίαο ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο NATURALIS κε αξ. 

έγθξηζεο 10479. 

7. Σε κε αξηζ. Πξση. Τ103/02.03.2015 (ΦΔΚ 309/Β/02.03.2015) Απόθαζε Αλάζεζεο 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξσζππνπξγνύ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό θ. Δ. Απνζηόινπ. 

8. Σε κε αξηζ. 6252/78481 (ΦΔΚ 1503/B/17-7-2015) Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ  

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα „Μεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο «κε εληνιή 

mailto:ptheodoris@minagric.gr
mailto:info@intrachem.gr
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Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ» ζηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό Γξακκαηέα, Γεληθό Γξακκαηέα Αγξνηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ Πόξσλ, Πξντζηακέλνπο Γεληθήο Γηεύζπλζεο, Πξντζηακέλνπο 

Γηεύζπλζεο, Πξντζηακέλνπο Σκήκαηνο θαη Τπεύζπλνπο Γξαθείνπ ηνπ πξώελ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.‟ 

9. Σν  ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο. 

10. Σελ 4584/49914/26.4.2012 αίηεζε ηεο εηαηξείαο CBC (Europe) S.r.l. δια ηης INTRACHEM 

ΔΛΛΑ ΑΓΡΟΥΖΜΗΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Δ.Π.Δ. 
 

     ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

  

Α Υνξεγνύκε  νξηζηηθή έγθξηζε δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ζύκθσλα κε ηνλ Καλ. 1107/2009, άξζξα 

29, 33 θαη 37.4, ζην θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ NATURALIS ηεο εηαηξείαο CBC (Europe) 

S.r.l.  κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 
 

1 Σαυτότθτα του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ 

 

Αρικμόσ Άδειασ Διάκεςθσ ςτθν Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομθνία χοριγθςθσ 
1.1.β Ημερομθνία λιξθσ 

14531 
27-07-2015 
30-04-2020 

 

 
1.2 Φυτοπροςτατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα: NATURALIS 

1.2.β Μορφι:  Ελαιώδεσ ςυμπυκνωμζνο εναιώρθμα (ΟD) 

1.3 Δραςτικι ουςία (εσ) 
 

Δραςτικι ουςία 1  

Κοινι ονομαςία τθσ/των δραςτικισ/ϊν 
ουςίασ/ϊν κατά ISO 

Beauveria bassiana strain ATCC 74040 

Ρεριεκτικότθτα τθσ τεχνικά κακαρισ 
δραςτικισ ουςίασ ςε κακαρι δραςτικι ουςία 

Από 1,3 x 1011 ζωσ 1,8 x 1011 CFU/g, με μζςο 
όρο 1,50 x 1011 CFU/g 

Χθμικι ομάδα Μθ εφαρμόςιμο 

Ραραςκευαςτισ CBC (Europe) S.r.l. 
Via E. Majorana 2 
20834 Nova Milanese (MB) – Italy 
logo: BIOGARD 
 

Εργοςτάςιο παραςκευισ τθσ δ.ο. Ραραςκευάηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
επιχείρθςθσ (πλιρθσ διεφκυνςθ): 
PROPHYTA Biologischer Pflanzenschutz 
GmbH 
Inselstrasse 12  D-23999 Malchow/Poel 
Germany 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ  
δραςτικισ ουςασ: 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ δραςτικισ 
ουςίασ όπωσ αυτζσ απεςτάλθςαν από τον 
αιτοφντα απϋευκείασ ςτο ΥΡΑΑΤ με θμ/νία 
24/03/2012 παρουςιάηονται ςτο  
Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ Είναι 
εμπιςτευτικι πλθροφορία και παραμζνουν 
ςτα αρχεία τθσ ΣΕΑ 
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1.4 Πλθροφορίεσ για το ςκεφαςμα 
 

α) Κάτοχοσ τθσ άδειασ: CBC (Europe) S.r.l. 
logo: BIOGARD 
Via E. Majorana 2 
ΑΜE: δεν είναι διακζςιμοσ 
Τ.Κ.: 20834 Nova Milanese (MB) - Italy 
Τθλ.: 0039-0362-365079 
Fax:  0039-0362-41273 
E-mail: infobiogard@cbceurope.it 

  

 με υπεφκυνο επικοινωνίασ τθν εταιρεία: 
INTRACHEM ΕΛΛΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 
Ταχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 31, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ.: 115 23 
Τθλ.: 210-6460700 
Fax: 210-6440762 
E-mail: info@intrachem.gr 

  

β) Υπεφκυνοσ για τθν τελικι διάκεςθ 
ςτθν αγορά ςφμφωνα με το ν. 
4036/2012 

INTRACHEM ΕΛΛΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. 
Ταχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 31, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ.: 115 23 
Τθλ.: 210-6460700 
Fax: 210-6440762 
E-mail: info@intrachem.gr 

  

γ) Ραραςκευαςτισ ςκευάςματοσ: CBC (Europe) S.r.l. 
Via E. Majorana 2 
20834 Nova Milanese (MB) – Italy 

logo: BIOGARD 

 

δ) Εργοςτάςιο παραςκευισ του 
ςκευάςματοσ: 

Ραραςκευάηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ 
(πλιρθσ διεφκυνςθ): 
IRCA Service S.p.A. 
S.S. Cremasca 591 n. 10 – 20040 Fornovo S. Giovanni 
(BG), Italy 

   

ε) Εργοςτάςιο(α) ςυςκευαςίασ του 
ςκευάςματοσ: 

Συςκευάηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων: 
1) IRCA Service S.p.A. 
S.S. Cremasca 591 n. 10 – 20040 Fornovo S. Giovanni 
(BG), Italy 
2) ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΙΝΔΟ, 57022 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
3) AGROTECHNICA ΤΙΟΙ ΕΛ. ΚΕΚΡΙΔΗ & ΙΑ Ο.Β.Ε.Ε. 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. – ΙΝΔΟ, 57022 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
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ςτ) Εγγυθμζνθ ςφνκεςθ του 
ςκευάςματοσ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δραςτικι ουςία: 0,0185% (β/β) ι 0,019% (β/ο)  (min 
2,3 x 107 CFU/ml) 
Βοθκθτικζσ ουςίεσ:  μζχρι 100 % β/β 

Η πλιρθσ εγγυθμζνθ ςφνκεςθ του ςκευάςματοσ 
όπωσ αυτι κατατζκθκε με το με αρικ. πρωτ. 
4584/49914/26.4.2012  ζγγραφο τθσ ενδιαφερόμενθσ 
εταιρείασ παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ 
παροφςασ. Είναι εμπιςτευτικι πλθροφορία και 
παραμζνει ςτα αρχεία τθσ ΣΕΑ. 

2 
υςκευαςία(εσ) 

 

2.2 Συςκευαςία(εσ): 
 

Α/Α Είδοσ Μζγεκοσ Υλικό 

1 Φιάλθ 50 κ.εκ. HDPE ι COEX 

2 Φιάλθ 100 κ.εκ. HDPE ι COEX 

3 Φιάλθ 250 κ.εκ. HDPE ι COEX 

4 Φιάλθ 500 κ.εκ. HDPE ι COEX 

5 Φιάλθ 1 λίτρο HDPE ι COEX 

6 Φιάλθ 2 λίτρα HDPE ι COEX 

7 Μπιτόνι 5 λίτρα HDPE ι COEX 

8 Μπιτόνι 10 λίτρα HDPE ι COEX 
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3  Οδθγίεσ χριςθσ: 
 

Ρροορίηεται μόνο για επαγγελματίεσ  χριςτεσ 

 
 

Τρόποσ εφαρμογισ:  Ψεκαςμοί φυλλϊματοσ με επαρκι ποςότθτα 
νεροφ για πλιρθ κάλυψθ, με  χριςθ οποιουδιποτε ςυνικουσ 
ψεκαςτικοφ εξοπλιςμοφ. 
Τρόποσ παραςκευισ ψεκαςτικοφ υγροφ: Ανακινοφμε καλά το δοχείο 
πριν από τθ χριςθ. Γεμίηουμε το δοχείο του ψεκαςτικοφ μθχανιματοσ 
μζχρι τθ μζςθ με νερό και αφοφ βάλουμε τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα 
ςκευάςματοσ το ςυμπλθρϊνουμε με νερό αναδεφοντασ ςυνεχϊσ.  Η 
ανάδευςθ να ςυνεχίηεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ. Το 
ςκεφαςμα να εφαρμόηεται αμζςωσ μόλισ ετοιμαςτεί το ψεκαςτικό 
υγρό.  Το ψεκαςτικό δοχείο δεν πρζπει να περιζχει υπολείμματα 
ψεκαςτικοφ υγροφ από προθγοφμενεσ εφαρμογζσ με 
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα. 
Κακαριςμόσ ψεκαςτικϊν μθχανθμάτων:  Αμζςωσ μετά τθν εφαρμογι 
αδειάςτε τελείωσ τον ψεκαςτιρα. Ξεπλφνετε ςχολαςτικά το βυτίο και 
όλα τα μζρθ του ψεκαςτικοφ με κοινό απορρυπαντικό αφαιρϊντασ 
όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλφντε καλά με κακαρό νερό. Λάβετε 
όλεσ τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ όταν κακαρίηετε το ψεκαςτικό 
μθχάνθμα. Μθν κακαρίηετε τον ψεκαςτικό εξοπλιςμό και μθ ρίχνετε τα 
νερά του κακαριςμοφ κοντά ςε υδάτινουσ πόρουσ. 
Οδθγίεσ για τθν αςφαλι απόςυρςθ του φυτοπροςτατευτικοφ 
προϊόντοσ και τθσ ςυςκευαςίασ: Το ψεκαςτικό διάλυμα που ζχει 
απομείνει πρζπει να αραιϊνεται με νερό και να ψεκάηεται ςτθν 
περιοχι που ζχει ιδθ γίνει εφαρμογι. Οι φιάλεσ ξεπλζνονται υπό 
πίεςθ ι γίνεται τριπλό ξζπλυμα (τα νερά του ξεπλφματοσ τα ρίχνουμε 
ςτο ψεκαςτικό δοχείο) και ςτθ ςυνζχεια αφοφ καταςτραφοφν 
προθγουμζνωσ με τρφπθμα, για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ περαιτζρω 
χριςθσ, εναποτίκενται ςε ςθμεία ςυλλογισ, για ανακφκλωςθ ι 
ανάκτθςθ ενζργειασ. 
υνδυαςτικότθτα: Το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό 
με άλλα εντομοκτόνα για τθ βελτίωςθ τθσ καταπολζμθςθσ του 
πλθκυςμοφ των εντόμων. Στθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται ο χρόνοσ 
αναμονισ του ςυνοδοφ προϊόντοσ. Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό 
κάτω από ςυνκικεσ ορκοφ χειριςμοφ. Εάν πρόκειται να 
χρθςιμοποιθκεί μαηί με προϊόν που δεν ζχει δοκιμαςτεί πρζπει 
πάντοτε να προθγείται δοκιμι ελζγχου τθσ ςυνδυαςτικότθτασ και 
οποιαςδιποτε φυτοτοξικότθτασ που μπορεί να προκλθκεί από το 
μίγμα με το προϊόν που δεν ζχει δοκιμαςτεί, κακ’ όςον οι ςυνκικεσ 
εφαρμογισ είναι πζρα από τον ζλεγχο μασ. 
Ρροφυλάξεισ για τουσ χειριςτζσ: Συνιςτάται θ χριςθ ειδικϊν γυαλιϊν 
και γαντιϊν κατά το χειριςμό. 

 
 

4  Κατθγορία και 
τρόποσ δράςθσ: 

Το Naturalis δρα δι’ επαφισ, με απ’ ευκείασ εντομοπακογόνο 
δράςθ που περιγράφεται κατωτζρω. ‘Ππωσ και άλλοι 
εντομοπακογόνοι μφκθτεσ, θ Beauveria bassiana προςβάλλει τα 
ζντομα ξενιςτζσ κυρίωσ με μόλυνςθ του περιβλιματοσ των. 
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Τα κονίδια τθσ B. bassiana προςφφονται ςτο περίβλθμα του 
εντόμου μζςω υδρόφοβθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του τοιχϊματοσ 
του ςπορίου και των λιπιδίων του περιβλιματοσ. Μια πρωτεϊνθ 
υδροφοβικοφ τφπου και οριςμζνα ζνηυμα βοθκοφν ςτθ διαδικαςία 
πρόςφυςθσ. Η βλάςτθςθ των κονιδίων και θ επακόλουκθ επιτυχισ 
μόλυνςθ εξαρτϊνται από μια ςειρά παραγόντων, π.χ. ευαιςκθςία 
και ςτάδιο ανάπτυξθσ του ξενιςτι και οριςμζνων περιβαλλοντικϊν 
παραγόντων, όπωσ βζλτιςτθ κερμοκραςία και υγραςία.  
Ρριν από τθ διείςδυςθ, οι βλαςτικοί ςωλινεσ μποροφν να 
ςχθματίςουν υφζσ και μολυςματικζσ εκηεματϊςεισ. Η διαδικαςία 
διείςδυςθσ λαμβάνει χϊρα με μθχανικά μζςα και με τθν παραγωγι 
διαφόρων ενηφμων που περιλαμβάνουν πρωτεϊνάςεσ, χιτινάςεσ και 
λιπάςεσ οι οποίεσ αποδομοφν το περίβλθμα του εντόμου.  Μετά τθ 
διείςδυςθ ο μφκθτασ ειςβάλλει το ςϊμα του ξενιςτι, γεγονόσ που 
ςυνοδεφεται από διάφορεσ δράςεισ του ανοςοποιθτικοφ 
ςυςτιματοσ του ξενιςτι. Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
μόλυνςθσ, θ Beauveria bassiana παράγει πρωτεολυτικά ζνηυμα και 
τοξίνεσ, ενϊ το ζντομο ξενιςτισ αντιδρά με κυτταρικζσ και λεμφικζσ 
εκκρίςεισ. Μζςα ςτο ςϊμα του εντόμου, ο μφκθτασ 
πολλαπλαςιάηεται και παράγει βλαςτοςπόρια, ι ηυμοκφτταρα, τα 
οποία κατανζμονται πακθτικά ςτα αιμολεμφικά υγρά. Τα ζνηυμα 
αρχίηουν να καταςτρζφουν τισ εςωτερικζσ δομζσ του εντόμου 
ξενιςτι προκαλϊντασ νοςθρότθτα μζςα ςε 36 ζωσ 72 ϊρεσ. Η 
μειωμζνθ διατροφι και ακινθςία είναι γριγορα εμφανείσ, και το 
ζντομο πεκαίνει μζςα ςε 4 ζωσ 10 θμζρεσ μετά τθ μόλυνςθ. Ο 
χρόνοσ μζχρι τον κάνατο εξαρτάται από είδοσ του εντόμου, τθν 
θλικία και τθν κονιδιακι δόςθ. Μετά τον κάνατο το εντόμου, ο 
μφκθτασ ξεκινά τθ ςαπροφυτικι του ανάπτυξθ: τα βλαςτοςπόρια 
μετατρζπονται ςε μυκιλια, τα οποία αναφφονται δια μζςου του 
περιβλιματοσ. 
Αερομεταφερόμενα κονίδια ςχθματίηονται ςτθν επιφάνεια του 
κανατωκζντοσ εντόμου, αναπτφςςοντασ τθ χαρακτθριςτικι άςπρθ 
μοφχλα. Η παραγωγι ςπορίων λαμβάνει χϊρα μόνο ςε ςυνκικεσ 
υψθλισ υγραςίασ. 
 
Η δραςτικότθτα του Naturalis κατά των Διπτζρων: Tephritidae (μφγα 
κεραςιάσ, μφγα Μεςογείου και δάκοσ) περιλαμβάνει δφο 
διαφορετικοφσ τρόπουσ δράςθσ: 
1) δι’ επαφισ κατά των τζλειων εντόμων 
όπωσ περιγράφθκε προθγοφμενα. 
 
2) εντομοαπωκθτικι δράςθ κατά των κθλζων: 
Ρρόςφατα θ αποτελεςματικότθτα του εντομοκτόνου Naturalis με 
βάςθ τθν Beauveria bassiana ςτζλεχοσ ATCC 74040 κατά τθσ μφγασ 
Μεςογείου Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) 
αξιολογικθκε ςε εργαςτθριακά πειράματα και πειράματα ςτον 
αγρό (Ortu κ.ά., 2009).  Κάτω από εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ, το 
βιολογικό εντομοκτόνο προςτάτευςε αποτελεςματικά τα φροφτα 
από ωοκεςίεσ τθσ μφγασ Μεςογείου όταν καλφφκθκαν ομοιόμορφα 
με ψεκαςτικό διάλυμα του Naturalis. Σε επιλεγμζνουσ 
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εργαςτθριακοφσ βιοελζγχουσ, τα κθλυκά τθσ μφγασ Μεςογείου 
άφθςαν 5 και 3 φορζσ περιςςότερα αυγά αντίςτοιχα ςε μθ 
ψεκαςμζνα φροφτα και ςε φροφτα που ψεκάςτθκαν με αδρανείσ 
βοθκθτικζσ ουςίεσ του βιολογικοφ εντομοκτόνου, ζναντι των 
φροφτων που ψεκάςτθκαν με το βιολογικό εντομοκτόνο αυτό κακ’ 
εαυτό. Επί πλζον, τα κθλυκά δεν ζκαναν διάκριςθ για να 
ωοκετιςουν είτε ςε μθ ψεκαςμζνα φροφτα είτε ςε ψεκαςμζνα με 
βοθκθτικζσ ουςίεσ φροφτα, υποδθλϊνοντασ ότι οι αδρανείσ 
βοθκθτικζσ ουςίεσ δεν επιδροφν εντομοαπωκθτικά ςτα κθλυκά τθσ 
C. capitata.  Τα τζλεια ζντομα προςγειϊκθκαν αδιακρίτωσ και ςε μθ 
ψεκαςμζνα φροφτα και ςε φροφτα που ψεκάςτθκαν με το 
βιολογικό εντομοκτόνο, και οι μφγεσ Μεςογείου δεν φάνθκε να 
απωκοφνται από χθμικζσ ενϊςεισ ι μυκθτιακζσ δομζσ τθσ B. 
bassiana. Ωςτόςο, ςε μθ επιλεγμζνεσ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ 
παρατθρικθκαν ςθμαντικά περιςςότερα τςιμπιματα ανά φροφτο 
ςε μθ ψεκαςμζνα φροφτα παρά ςε φροφτα που ψεκάςτθκαν με το 
βιολογικό εντομοκτόνο, υποδθλϊνοντασ ότι τα κθλυκά τθσ μφγασ 
Μεςογείου προτιμοφν μθ ψεκαςμζνα φροφτα για να ωοκετιςουν  
ζναντι των φροφτων που είχαν ψεκαςτεί με το προϊόν. 
Κείμενο για τθν ετικζτα: Το NATURALIS είναι 
εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο που περιζχει ηωντανά ςπόρια του 
μφκθτα Beauveria bassiana ςτζλεχοσ ATCC 74040. Το ςτζλεχοσ αυτό 
απαντά ςτθ φφςθ και δεν είναι γενετικά τροποποιθμζνο για τθν 
καταπολζμθςθ διαφόρων ειδϊν εντόμων και ακάρεων που 
προςβάλλουν φροφτα, λαχανικά και καλλωπιςτικά φυτά. Δρα 
κυρίωσ διϋεπαφισ και επίςθσ εμφανίηει επιβραδυντικι δράςθ ςτθν 
ωοκεςία των διπτζρων που προςβάλλουν τα φροφτα. Τα κονίδια 
του μφκθτα Beauveria bassiana ςτζλεχοσ ATCC 74040 
προςκολλϊνται ςτο περίβλθμα των εντόμων και ακάρεων, 
βλαςτάνουν και διειςδφουν διαχζοντασ τον μφκθτα μζςα ςτθν 
ξενιςτι. Ο κάνατοσ των εντόμων οφείλεται ςτθ μθχανικι εξάπλωςθ 
του μυκθλίου, με ςυνζπεια τθ  απϊλεια νεροφ και κρεπτικϊν 
ςτοιχείων  από το ζντομο, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζκκριςθ ενηφμων 
υδρόλυςθσ. 
Το NATURALIS καταπολεμά τζλεια ζντομα και ιδιαίτερα τα πρϊιμα 
ςτάδια (αυγά και προνφμφεσ) των αλευρωδϊν, κριπϊν, 
τετρανφχων, διπτζρων, ψφλλασ αχλαδιάσ, ςιδθροςκωλικων και 
οριςμζνων ειδϊν αφίδων, τα οποία προςβάλλουν φροφτα, 
λαχανικά και καλλωπιςτικά φυτά ςε κερμοκιπια και ςτο φπαικρο. 
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5  5.1 Φάςμα δράςθσ: 

Ρεδίο 
Εφαρμογισ 

Στόχοσ 

Δόςεισ ςκευάςματοσ 

Τρόποσ και 
χρόνοσ 

εφαρμογισ 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

εφαρμογϊν 
ανά 

καλλιεργθτι-
κι περίοδο 

κ.εκ./ 
ςτρζμμα* 

 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγροφ 

Πγκοσ 
ψεκ. 

υγροφ 
λίτρα / 

ςτρζμμα 

ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Μφγα 
Μεςογείου 
(Ceratitis 
capitata) 

100-200  80-200 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 

ΜΗΛΙΑ-
ΑΧΛΑΔΙΑ 
 
 
 
 

Ψφλλα 
αχλαδιάσ 

(Cacopsylla 
pyri) 

 
 

Κόκκινοσ 
τετράνυχοσ 

(Panonuchus 
Ulmi) 

100-200 
 
 
 
 
 

100-150 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

60-150 
 
 
 
 
 

60-150 
 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 

ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 

(Ροδακινιά,  
Νεκταρινιά, 
Βερικοκιά, 
Δαμαςκθνιά) 
 
 
Κεραςιά 

Θρίπεσ 
(Frankliniella 
occidentalis, 
Thrips major, 
Taeniothrips 
meridionalis) 

Μφγα 
Μεςογείου 

(Ceratitis 
capitata) 

Μφγα 
κεραςιάσ 

(Rhagoletis 
cerasi) 

100-150 
 
 
 

 
 

100-200 
 
 
 

100-200 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

80-120 
 
 
 

 
 

80-120 
 
 
 

60-150 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 
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ΦΡΑΟΤΛΑ 

(Τ+Θ) 

Αλευρϊδεισ 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 

Bemisia 
tabaci) 

75-100  60-100 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 
Θρίπεσ 

(Frankliniella 
occidentalis, 
Thrips spp.) 

100-150  60-100 

Κοινόσ 
τετράνυχοσ 

(Tetranychus 
urticae) 

75-100  60-100 

ΑΜΠΕΛΙ  

Τετράνυχοι 
(Tetranychus 
urticae, 
Eotetranychus 
carpini) 

100-150  60-150 Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 
Θρίπεσ 
(Frankliniella 
occidentalis, 
Thrips spp.) 

 
100-150 

 
 

 
60-150 

ΛΩΣΟ 

Μφγα 
Μεςογείου 
(Ceratitis 
capitata) 

100-200  80-200 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 

ΕΛΙΑ 

 

Δάκοσ  
(Bactrocera 
oleae) 

100-200  80-200 

Εφαρμογι 
ανάλογα με τισ 
ςυλλιψεισ των 

ενθλίκων 
ατόμων του 
δάκου ςτισ 
παγίδεσ και 

επαναλιψεισ 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 

 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΨ26465ΦΘΗ-ΣΥ7



 

C:\Documents and Settings\syg058\Τα έγγραφά μου\ΙΟΥΛΙΟΣ 2015\NATURALIS\ΥΑ_ΤΕΛΙΚΟ_NATURALIS.doc  
Σελίδα 10 από 15 

 

 

ΟΛΑΝΩΔΗ 

(Σομάτα, 
Πιπεριά, 
Μελιτηάνα) 
(Τ+Θ) 
 
 
 
 
 

 
 
Αλευρϊδεισ 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia 
tabaci) 
Θρίπεσ 
(Frankliniella 
occidentalis, 
Thrips spp.) 
Κοινόσ 
τετράνυχοσ 
(Tetranychus 
urticae) 
  
Σιδθροςκϊ-
λθκεσ 
(Agriotes spp.) 

 
 

75-100 
 
 
 
 

100-150 
 
 
 

100-200 
 
 
 
 

100-200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

60-100 
 
 
 
 

60-100 
 
 
 

60-100 
 
 
 
 

20-100 

 
 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

 
 
 
 

Μία εφαρμογι 
μετά τθ 

φφτευςθ και 
επανάλθψθ ςε 

7-14 θμζρεσ 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

ΚΟΛΟΚΤΝ-
ΘΟΕΙΔΗ 

(Καρποφηι, 
Πεπόνι, 
Κολοκφκεσ, 
Κολοκυκάκια, 
Αγγοφρι) (Τ+Θ) 

Αλευρϊδεισ 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia 
tabaci) 
Θρίπεσ 
Frankliniella 
occidentalis, 
Thrips spp.) 
Κοινόσ 
Τετράνυχοσ 
(Tetranychus 
urticae) 

75-100 
 
 
 
 

100-150 
 
 
 

75-100 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60-100 
 
 
 
 

60-100 
 
 
 

60-100 
 
 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 

ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ 

(Μπρόκολο, 
Κουνουπίδι) 
(Τ+Θ) 

Αλευρϊδεισ 
(Aleyrodes 
proletella) 

100-200  60-150 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 
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ΦΤΛΛΩΔΗ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

(Μαροφλι, 
Αντίδι, 
Ραδίκι)  
(Τ+Θ) 

Αφίδεσ 
(Nasonovia 
ribisnigris) 

75-100  60-100 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 

ΨΤΧΑΝΘΗ 

(φαςολάκια)  
(Τ+Θ) 

Αλευρϊδεισ 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia 
tabaci) 

100-150  60-100 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 

ΠΑΣΑΣΑ 

Σιδθροςκϊ-
λθκεσ 
(Agriotes spp.) 

200-300  8-50 

Μία εφαρμογι 
κατά τθ 

φφτευςθ και 
επανάλθψθ 

κατά το 
παράχωμα 

2 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ 
& 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΙΚ
Α ΦΤΣΑ  

(Τ+Θ) 

Αλευρϊδεισ 
(Trialeurodes 
vaporariorum
,Bemisia 
tabaci, 
Aleyrodes 
proletella) 

75-100  60-150 

Με τθν 
εμφάνιςθ των 

πρϊτων 
προςβολϊν 

και 
επαναλιψεισ 

(εφόςον κρικεί 
απαραίτθτο) 
μζχρι και τθ 
ςυγκομιδι 

5 

* Το εφροσ τθσ δόςθσ είναι ανάλογο τθσ πυκνότθτασ του πλθκυςμοφ των εντόμων 

Ραρατθριςεισ: 
1) Η εφαρμογι του ςκευάςματοσ να διενεργείται κατά τισ πρϊτεσ πρωινζσ ι απογευματινζσ ϊρεσ, 
όταν θ ςχετικι υγραςία είναι υψθλι και τα ενιλικα είναι λιγότερο δραςτιρια. Σε περίπτωςθ 
παρατεταμζνθσ βροχόπτωςθσ αμζςωσ μετά τθν εφαρμογι, ςυνιςτάται επανάλθψθ του ψεκαςμοφ. 
2) Γενικά να εφαρμόηεται όταν οι πλθκυςμοί των εντόμων είναι ςε χαμθλά επίπεδα. Σε 
περίπτωςθ μεγάλου πλθκυςμοφ εντόμων δφναται να ςυνδυαςτεί με κατάλλθλα εγκεκριμζνα 
εντομοκτόνα ςκευάςματα, περιλαμβανομζνων των κερινϊν παραφινικϊν λαδιϊν. Η εφαρμογι 
του ςε ςυνδυαςμό με προςκολλθτικό μπορεί να αυξιςει τθν αποτελεςματικότθτά του. 
3) Ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και εφόςον είναι αναγκαίο, μποροφν να γίνουν 3 – 5 
εφαρμογζσ ςε διαςτιματα 5 – 7 θμερϊν ζωσ ότου ελεγχκοφν πλιρωσ τα καταπολεμοφμενα 
ζντομα. 
Σο εγκεκριμζνο Ζντυπο Ορκισ Γεωργικισ Πρακτικισ (GEP) παρουςιάηεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
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τθσ παροφςασ. 
 

6  Ειδικζσ ςυνκικεσ γεωργικζσ, 
φυτοχγείασ ι περιβαντολλογικζσ 
υπό τισ οποίεσ το ςκεφαςμα 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ι να 
αποκλειςτεί 

Π.χ.  Διαχείριςθ ανκεκτικότθτασ,  Οδθγίεσ για χριςθ 
ςε IPM προγράμματα κ.λ.π. 
 
------- 

 

 

 
 

7 Χρονικό διάςτθμα αςφαλείασ  

 μεταξφ εφαρμογισ και:  
 - ςποράσ ι φφτευςθσ τθσ προς-  

 τατευόμενθσ καλλιζργειασ 0 θμζρεσ  

 - ςποράσ ι φφτευςθσ των  

 καλλιεργειϊν που ακολουκοφν 0 θμζρεσ  

 - τθσ πρόςβαςθσ του ανκρϊπου   
 ι των ηϊων ςτθν καλλιζργεια   
 ςτθν οποία ζχει εφαρμοςτεί το   

 ςκεφαςμα 0 θμζρεσ  

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότθτασ, 
ευαιςκθςίασ ποικιλιϊν και 
κάκε άλλθσ παρενζργειασ ςτα 
φυτά ι τα προϊόντα τουσ. 

Δεν είναι φυτοτοξικό ςτισ ςυνιςτϊμενεσ καλλιζργειεσ και 
δόςεισ εφ’ όςον τθροφνται οι οδθγίεσ χριςεωσ που 
αναγράφονται ςτθν ετικζτα.  

 
 

9  Σιμανςθ ςκευάςματοσ: Δεν ταξινομείται  

 

10  Δθλϊςεισ 
Επικινδυνότθτασ 

- 

 

11 Δθλϊςεισ 
Ρροφφλαξθσ  

102 Μακριά από παιδιά 
405 Φυλάςςεται κλειδωμζνο 
270 Μθν τρϊτε, πίνετε ι καπνίηετε όταν χρθςιμοποιείτε αυτό 
 το προϊόν 
ΕUH401 Για να αποφφγετε τουσ κινδφνουσ για τθν ανκρϊπινθ 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ χριςθσ 
SP1 Μθ μολφνετε τα φδατα με το προϊόν ι τθ ςυςκευαςία του 
Οι μικροοργανιςμοί μπορεί να ζχουν τθ δυνατότθτα να προκαλοφν 
αντιδράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

 
12  

Ρρϊτεσ βοικειεσ - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωςθ επαφισ με τα μάτια, κρατείςτε τα ανοικτά και 
πλφνετε τα απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
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 επαφισ αφαιρζςτε τουσ, μετά από 5 λεπτά και ςυνεχίςτε να 
ξεπλζνετε. Ζθτείςτε ιατρικι βοικεια αν ο ερεκιςμόσ επιμζνει. 
Σε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα, αφαιρζςτε τα ροφχα που 
ζχουν βραχεί με το προϊόν και ξεπλφνετε το δζρμα που ζχει ζλκει 
ςε επαφι με το προϊόν με άφκονο νερό για 15 ζωσ 20 λεπτά. 
Ζθτείςτε ιατρικι βοικεια αν είναι απαραίτθτο. 
Σε περίπτωςθ ειςπνοισ, μεταφζρετε τον πακόντα ςε κακαρό 
αζρα. Εφαρμόςτε τεχνθτι αναπνοι αν το άτομο δεν αναπνζει. 
Σε περίπτωςθ κατάποςθσ, ηθτείςτε ιατρικι βοικεια. Μθν 
προκαλείτε εμετό χωρίσ ςυμβουλι γιατροφ. Μθ χορθγείτε κανζνα 
υγρό ςτον πάςχοντα από το ςτόμα ιδιαίτερα όταν δεν ζχει τισ 
αιςκιςεισ του. 
Αν υπάρχει υποψία δθλθτθρίαςθσ, καλζςτε αμζςωσ ζνα γιατρό, το 
πλθςιζςτερο νοςοκομείο ι το πλθςιζςτερο Κζντρο 
Δθλθτθριάςεων. Ενθμερϊςτε το άτομο με το οποίο κα ζλκετε ςε 
επαφι για το πλιρεσ όνομα του προϊόντοσ, και το είδοσ και τθν 
ποςότθτα τθσ ζκκεςθσ. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόςτε ςυμπτωματικι κεραπεία. 
Σθλζφωνο Κζντρου Δθλθτθριάςεων: 210 77 93 777 

 

13 
Προςταςία των καταναλωτών 

 

   
13.1  Δραςτικι που πλθροί τα κριτιρια του Ραραρτιματοσ IV του καν. 2229/2004 
 

13.2 Τελευταία επζμβαςθ πριν τθ 
ςυγκομιδι ι πριν τθ διάκεςθ ςτθν 
αγορά όταν πρόκειται για 
μεταςυλλεκτικζσ χριςεισ 

Φυτικά προϊόντα Ημζρεσ 

 Μθ εφαρμόςιμο Μθ εφαρμόςιμο 

   

   

 

14  Συνκικεσ αποκικευςθσ, χρονικι 
ςτακερότθτα του ςκευάςματοσi. 

Το προϊόν διατθρείται ςε ξθρό, δροςερό (ςε κερμοκραςίεσ 
δωματίου 20 -25ο C) και αεριηόμενο χϊρο, μακριά από 
εςτίεσ κερμότθτασ και το άμεςο θλιακό φϊσ. Σε αυτζσ τισ 
ςυνκικεσ παραμζνει ςτακερό για (1) ζτοσ από τθν 
θμερομθνία παραςκευισ του. 

 
 

 
 

15  Ανάκλθςθ τθσ ζγκριςθσ/παράταςθ τθσ ζγκριςθσ 

Η παροφςα άδεια διάκεςθσ ςτθν αγορά μπορεί να ανακλθκεί οποιαδιποτε ςτιγμι εάν οι 
όροι για τθν απόκτθςι τθσ δεν πλθροφνται ι ζπαψαν να πλθροφνται ι παραςχζκθκαν 
πλαςτά ι παραπλανθτικά ςτοιχεία βάςει των οποίων χορθγικθκε αυτι. 
 

16 Κατάλογοσ προςτατευομζνων μελετών 

 Στο Παράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ καταγράφονται οι μελζτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίχκθκε θ 
παροφςα απόφαςθ κακϊσ και θ περίοδοσ προςταςίασ αυτϊν. Οι μελζτεσ αυτζσ, πλθν 
των εμπιςτευτικϊν, παραμζνουν ςτα αρχεία τθσ ΣΕΑ ςτθν διάκεςθ των ενδιαφερομζνων. 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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17  Κατάκεςθ ςυμπλθρωματικών ςτοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχοσ τθσ ζγκριςθσ οφείλει εντόσ 2 ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ να προςκομίςει ςτθν ΣΕΑ τα αναφερόμενα ςτο ςθμείο 3.3 του PART A τθσ Ιταλίασ και 
ειδικότερα: 
1) Να προςκομιςτεί τεκμθρίωςθ (Ευαιςκθςία, αναπαραγωγιμότθτα, ςτατιςτικι τεκμθρίωςθ) τθσ 
μεκόδου (δθλ. τθσ μεκόδου επίςτρωςθσ και τθσ αιμοκυτταρομετρικισ μζτρθςθσ) που 
χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό τθσ μικροβιακισ δραςτικισ ουςίασ ςτο ςκεφαςμα. 
 
2) Να προςκομιςτεί θ μζκοδοσ τθσ ςαφοφσ ταυτοποίθςθσ τθσ δραςτικισ ουςίασ ςε επίπεδο 
ςτελζχουσ ςε τεχνικά ςκευάςματα και ςτο ςυγκεκριμζνο ςκεφαςμα. 
 
3) Να προςκομιςτεί ο προςδιοριςμόσ τθσ Beauveria bassiana ATCC 74040 ςτο ζδαφοσ και ςτο 
φφλλωμα (ςε GLP). 
 
4) Να προςκομιςτοφν περαιτζρω ςτοιχεία/μελζτεσ προσ επιβεβαίωςθ τθσ αποικοδόμθςθσ ςτο 
ζδαφοσ τθσ Beauveria bassiana ςτζλεχοσ ATCC 74040. 
 
5) Να προςκομιςτεί μελζτθ GLP που να επιβεβαιϊνει ότι το Naturalis δεν ζχει αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ ςτα εντομοφάγα είδθ εντόμων ςτθν φπαικρο 
 

Β Με τθν παροφςα καταργείται θ με αρικμό 1887 οριςτικι ζγκριςθ του 
φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ NATURALIS SC θ οποία χορθγικθκε με 
τθ με αρικμό πρωτοκόλλου 123006/24.10.06 απόφαςι μασ. Τυχόν 
αποκζματα δφνανται: 
Α) να διατεκοφν ςτθν αγορά: 
    αα) από τον υπεφκυνο για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά τθσ εν λόγω            
           ζγκριςθσ, μζχρι τισ (τρείσ μήνεσ από την υπογραφή τησ  
           παροφςασ) 
    ββ) από τα καταςτιματα εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων μζχρι τισ     
           (ζξι μήνεσ από την υπογραφή τησ παροφςασ) 
Β) να χρθςιμοποιθκοφν (δεκαοκτώ μήνεσ από την υπογραφή τησ  
     παροφςασ) 
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Γ 
Γενικέσ υποχρεώςεισ  

  

 1. Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ είναι υποχρεωμζνοσ ςε οποιαδιποτε 
χρονικι ςτιγμι να ενθμερϊςει τθν ΣΕΑ για οποιεςδιποτε 
δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτον άνκρωπο ι/και το περιβάλλον που 
περιιλκε ςε γνϊςθ τουσ από τθν χριςθ του προϊόντοσ. Τυχόν 
απόκρυψθ μιασ τζτοιασ πλθροφορίασ αποτελεί αδίκθμα και 
διϊκεται ποινικά ενϊ παράλλθλα ανακαλείται θ ζγκριςθ. 

2. Ο κάτοχοσ τθσ ζγκριςθσ κα πρζπει να διατθρεί ςυνεχϊσ 
ενθμερωμζνουσ τουσ φακζλουσ του ςκευάςματοσ που τθροφνται 
ςτθν ΣΕΑ με βάςθ τα νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα για 
οποιαδιποτε μελλοντικι επανεξζταςθ 

3. Η ετικζτα του ςκευάςματοσ κα είναι ςφμφωνθ με τον Κανονιςμό 
547/2011 και τθν παροφςα απόφαςθ 

4. Η διαφιμιςθ του ςκευάςματοσ επιτρζπεται μόνο εφ’ όςον είναι 
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ζγκριςθσ του ςκευάςματοσ και τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. 

5. Για κάκε εγκεκριμζνθ ςυςκευαςία να υποβλθκεί ςτθν ΣΕΑ τελικι 
ετικζτα πριν το προϊόν με τθν ςυγκεκριμζνθ ςυςκευαςία διατεκεί 
ςτθν αγορά. 

6. Ο κάτοχοσ τθσ άδειασ οφείλει  να τθρεί για τουλάχιςτον πζντε (5) 
χρόνια αρχείο των ποςοτιτων που ειςάγει και διακζτει ςτθν 
αγορά του φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ ςτο οποίο 
αναφζρεται θ παροφςα απόφαςθ και να προςκομίςει τα ςτοιχεία 
αυτά ςτθν ΣΕΑ όποτε αυτά ηθτθκοφν.  

7. Η ενδιαφερόμενθ εταιρεία ζχει δικαίωμα να υποβάλει ζνςταςθ 
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ανάρτθςθ αυτισ ςτθν 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

     Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ 

     ΒΗΩΗΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΙΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ    

ΣΜΗΜΑΣΟ Γ/ΝΗ    

 

 

 

 

 

   

 ΔΛΔΝΖ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ 
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