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ΘΕΜΑ:  «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) 
ARY-0711b-01 (δραστική ουσία: Beauveria bassiana strain NPP111B005)» 

 
 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 τo άρθρο 37.4 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 Beauveria bassiana strain NPP111B005. 

4. Τον Κανονισµό (EK) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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”.    

5. 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.  

6. Τον Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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.  

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 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.       

8. Την αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή µας µε θέµα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά 
την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Κανονισµού (ΕΚ) 1107/2009”. 

9. Την αριθ. 2180058 έγκριση κυκλοφορίας των αρµοδίων αρχών της Γαλλίας για το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν (εντοµοκτόνο) ARY-0711b-01, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του σκευάσµατος από 
τις Γαλλικές αρχές, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο CIRCABC. 

10. Τις αριθ. πρωτ. 5375/60712/25.5.16, 9917/130664/27.9.18 και 11285/149382/31.10.18 αιτήσεις της 
ενδιαφερόµενης εταιρείας. 
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11. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. Απόφαση µε θέµα "Μεταβίβαση του δικαιώµατος 
υπογραφής «µε εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα 
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, 
Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ".   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
Α. Χορηγούµε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) ARY-0711b-01 

(δραστική ουσία: Beauveria bassiana strain NPP111B005), µε τα ακόλουθα στοιχεία:     
 
1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:  
Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α): 14690 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης:           14-03-2019 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης:  07-06-2028 
   

1.2  Φυτοπροστατευτικό προϊόν:  
1.2.α Εµπορικό όνοµα: ARY-0711b-01  
1.2.β Μορφή:  µικροκοκκώδες (MG)   
 

1.3 ∆ραστική ουσία  
Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

Beauveria bassiana strain NPP111B005 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

min 5x108 CFU/g  

Χηµική οµάδα Mικροοργανισµοί 
Παρασκευαστής Natural Plant Protection (N.P.P.) 

Route d’Artix BP80  
64150 Noguères, Γαλλία   

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Natural Plant Protection (N.P.P.) 
Avenue Léon Blum, 35, F - 64000 Pau, Γαλλία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας 

Έχουν υποβληθεί από την ενδιαφερόµενη εταιρεία. Είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και παραµένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  
α) Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience S.A.S. 

Route d’Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.  

Ριζαρείου 16, 152 33, Χαλάνδρι  
Τηλ.: 210-5578777, Fax: 210-5578768 
e-mail: info@arystalifescience.gr  

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά  

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε.  
Ριζαρείου 16, 152 33, Χαλάνδρι  

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Natural Plant Protection (N.P.P.) 
Route d’Artix  B.P.80, 64150 Noguères, Γαλλία   

  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσµατος 

Natural Plant Protection (N.P.P.) 
Avenue Léon Blum, 35, F - 64000 Pau, Γαλλία 

  

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 
σκευάσµατος 

Natural Plant Protection (N.P.P.) 
Avenue Léon Blum, 35, F - 64000 Pau, Γαλλία  

  

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία: Beauveria bassiana strain NPP111B005 min 
5x108 CFU/g ξηρής ουσίας, βοηθητικές ουσίες: 95% β/β 
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και παραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ 
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2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος (εύρος) Υλικό 
1 Σακίδια  100 γραµ έως 3 κιλών  Σύνθετο υλικό: PET/ Aluminium/ PE 
2 Σακίδια µέσα σε κουτιά  100 γραµ. έως 3 κιλών  Σύνθετο υλικό: PET/ Aluminium/ PE 

Κουτί χάρτινο  
 

3 Οδηγίες 
χρήσης: 

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.   
Τρόπος εφαρµογής:  
Στους φοίνικες: Το προϊόν είναι µικρόκοκκοι και εφαρµόζεται ως έχει, µε ειδικό φυσητήρα 
πλάτης για εφαρµογή µικρόκοκκων ή συσκευή χειρός για επίπαση. Εξασφαλίστε την 
οµοιόµορφη κατανοµή των µικροκόκκων στη στεφάνη, στη βάση των νεαρών φύλλων, στον 
κορµό καθώς και σε τοµές κλαδέµατος. Συνιστάται να καθαρίζετε τους φοίνικες πριν από την 
εφαρµογή, προκειµένου να περιοριστούν πιθανές περιοχές ωοτοκίας και να διευκολυνθεί η 
εφαρµογή του προϊόντος. 
Σε φυτά µπανάνας:  
- Στο φυτό - εφαρµογή σε κοµµένο µε τη ‘µέθοδο V-cut’ στέλεχος.  
- Στο έδαφος - εφαρµογή σε συνδυασµό µε φεροµονική παγίδα.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -- 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας αφού 
καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται  σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα: Να µη χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε µυκητοκτόνα. 

 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Εντοµοκτόνο µε ζωντανούς µικροοργανισµούς για την καταπολέµηση του κόκκινου 

σκαθαριού των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) και του σκαθαριού της 
µπανάνας (Cosmopolites sordidus). H Beauveria bassiana είναι εντοµοπαθογόνος 
µύκητας και δρα δια επαφής, µε παρασιτισµό των εντόµων στόχων, σε όλα τα στάδια  
της ανάπτυξής τους, από αυγά έως ακµαία. Τα έντοµα θανατώνονται µέσα σε 2-5 
ηµέρες, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία). 

 

 

5 Φάσµα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος 

∆όσεις σκευάσµατος 

Χρόνος εφαρµογής 

Μέγ. αριθµός 
εφαρµογών ανά 
καλ. περίοδο/ 
Μεσοδιάστηµα 
εφαρµογών σε 
ηµέρες 

γραµ./
φυτό 
 

κιλά/στρέµµα 
(µέγιστο) 

Μπανάνα 
[MUBPA] 

Σκαθάρι (Cosmopolites 
sordidus - COSMSO) 

50 0,4 
(2 x 1011 
CFUs) 

Εφαρµογές των κόκκων 
απευθείας σε κοµµένο στέλεχος 
µε τη µέθοδο V-cut.   

2/21 

-- 0,16  
(8 x 1010 

CFUs) 

Εφαρµογή σε συνδυασµό µε τη 
χρήση εγκεκριµένης 
φερoµονικής παγίδας, 
τοποθετηµένης στο έδαφος. 

Η παγίδα 
ανανεώνεται κάθε 
3 εβδοµάδες  

Φοινικοειδή  
[FFFPA] 
στην ύπαιθρο 
και σε 
φυτώρια 
(υπαίθρια και 
υπό κάλυψη) 

Κόκκινο σκαθάρι των 

φοινικοειδών 
(Rhynchophorus 
ferrugineus - 
RHYCFE) 

max 
300 (1)  

10,6 
(5,3 x 1012 

CFUs) 

Εφαρµογές κατά τη διάρκεια 
της περιόδου πτήσης των 
ακµαίων. 

7/21 

 Παρατηρήσεις:  
1. Η δόση εφαρµογής στα φοινικοειδή εξαρτάται από το ύψος και το µέγεθος του δέντρου. Εφαρµόστε σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα:  
Φοινικοειδή (µέγιστη δόση = 300 γρ./ φοίνικα) Ύψος < 1 m Ύψος > 1 m 
Phoenix spp. 8 g/ φοίνικα 10 g/ φοίνικα 
Washingtonia spp και άλλα φοινικοειδή 3 g/ φοίνικα 10 g/ φοίνικα 

Trachycapus spp., Chamaerops spp. και άλλα φοινικοειδή µε κορµό  
35 g/ µέτρο 
κορµού 

100 g/ µέτρο 
κορµού 

ή σύµφωνα µε τον τύπο “διάµετρος κορµού φοίνικα σε εκατοστά x 2 = ποσότητα του προϊόντος σε γραµµάρια 
ανά φοίνικα”, χωρίς υπέρβαση της µέγιστης δόσης των 300 γρ./ φοίνικα. 
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6 Ειδικές 
συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαλλοντικές 
υπό τις οποίες 
το σκεύασµα 
µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί 
ή να 
αποκλειστεί 

• Μην εφαρµόζετε το προϊόν όταν φυσάει. 
• Προσδιορίστε τις ιδανικές συνθήκες εφαρµογής του προϊόντος λαµβάνοντας υπόψη 

τις εφαρµογές µυκητοκτόνων. 
• Επιτρέπεται η χρήση του κατά τη διάρκεια της άνθησης και παρουσία µελιτώµατος, 

όταν οι µέλισσες δεν είναι παρούσες. 
• Μπορεί να επηρεάσει τα ωφέλιµα έντοµα, πρέπει να ληφθεί µέριµνα κατά την 

εισαγωγή επικονιαστών στα φυτώρια υπό κάλυψη. Αποφύγετε οποιαδήποτε µη 
αναγκαία εφαρµογή/ έκθεση. 

• Εφαρµογές σε φυτώρια υπό κάλυψη: αποφύγετε απελευθέρωση του προϊόντος στο 
περιβάλλον. 

• Η χρήση του σκευάσµατος µπορεί να ενταχθεί σε προγράµµατα ολοκληρωµένης 
διαχείρισης (ΙΡΜ). 

 

 

7 Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και: 
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόµενης καλλιέργειας: --- 
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --- 
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια 
που εφαρµόστηκε το σκεύασµα: 

---  

 

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

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες 
καλλιέργειες και δόσεις.   

 

9 Εικονογράµµατα κινδύνου: --- 
 

10 ∆ηλώσεις επικινδυνότητας:  --- 
 

11 ∆ηλώσεις 
προφύλαξης 

P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
P411: Αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 20°C. 
P501: ∆ιάθεση περιεχοµένου/ περιέκτη σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. 
Φοράτε κατάλληλη φόρµα  εργασίας, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και 
αναπνευστική µάσκα κατά την ανάµιξη/φόρτωση και κατά την εφαρµογή. 
Περιέχει Beauveria bassiana. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.  
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. Μην 
καθαρίζετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη 
ρύπανση µέσω των συστηµάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις και τους δρόµους. 
SPe 6: Για την προστασία των πτηνών και των άγριων θηλαστικών, αποφύγετε 
οποιαδήποτε διαρροή.  
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12 Πρώτες 
βοήθειες – 
Αντίδοτο 

Γενικά: Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε 
περίπτωση αδιαθεσίας, συµβουλευτείτε γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον 
να ξεκουραστεί.  
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συµβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύνετε καλά τα προσβεβληµένα µέρη του 
σώµατος µε νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος: 
Συµβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε έµετο. 
Συµβουλευτείτε επειγόντως γιατρό. 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπωµατική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777 
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13 Προστασία των καταναλωτών  
13.1 Μέγιστα όρια υπολειµµάτων (MRLs) Φυτικά προϊόντα (MRLs) 
 Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισµού MRLs (Annex IV) 
13.2 Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή:  Μη εφαρµόσιµο 
 

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική 
σταθερότητα του σκευάσµατος. 

Στην αρχική και καλά κλεισµένη συσκευασία του, σε ξηρό µέρος 
και σε θερµοκρασία <20°C, παραµένει σταθερό για 1 χρόνο.  

 

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 της παρούσας 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 να καταθέσει στην ΣΕΑ και την ΑΑΑ τις αναφερόµενες ως επιβεβαιωτικές 
µελέτες στην άδεια διάθεσης του προϊόντος ARY-0711b-01 στη Γαλλία (αρ. έγκρισης 2180058), εντός 24 
µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης της παρούσας, παράλληλα µε την κατάθεσή τους στην αρµόδια αρχή 
της Γαλλίας:   
• Validation data of the method (MdP S-2015-01740) for the determination of the microbial active 

substance in the formulation. 
• Confirmatory efficacy data against Rhynchophorus ferrugineus.  
• Confirmatory efficacy data against Cosmopolites sordidus, when application on plants 
• Confirmatory efficacy data against Cosmopolites sordidus, when use in pheromone traps 
• Final report of the 2-year shelf life study at 20°C and at 4°C of the formulation in commercial package, 

including content of beauvericin content. 
 
 

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 Κανονισµό 547/2011 και την παρούσα ΥΑ. 
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. 

 

 
 
 

   Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης  
 Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 

 ∆ρ Α. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ  
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