
30/6/2020 Οι Αιτήσεις μου – Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

1/12

Στοιχεία Αίτησης

Για το συγκεκριμένο θέμα της παρούσας αίτησης έχει συνταχθεί προηγουμένως και ΠΡΟΕΡΕΥΝΑ από
τον Ο.Β.Ι.
-

Με την αίτηση αυτή ζητείται
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Τμηματική αίτηση
-

Τύπος Έκθεσης Έρευνας που ζητείται με την αίτηση αυτή (για αιτήσεις Δ.Ε. ή Δ.Τ.)

Τύπος 'Εκθεσης 'Ερευνας που ζητείται με την αίτηση αυτή
Απλή έκθεση έρευνας (Υπ.Απόφαση αριθμ. 10374/2009, άρθρο 5)
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Στοιχεία Εφεύρεσης

Προτεραιότητα

Η εφεύρεση παρουσιάστηκε σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση, σύμφωνα με το Ν. 5562/1932,

ΦΕΚ 221Α/32.

-

Τίτλος εφεύρεσης
Υγρά φυσικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα με βάση τα απόβλητα ελαιοτριβείου και τα στερεά απόβλητα
χυμοποίησης ροδιού και εσπεριδοειδών
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Καταθέτης

Κυρίως καταθέτης

Στοιχεία καταθέτη

Στοιχεία Διεύθυνσης

Διεύθυνση
3ο χλμ. Λάρισας - Τυρνάβου

Στοιχεία επικοινωνίας

Είδος προσώπου
Νομικό Πρόσωπο

Ref/no Κωδικός 

-



Επώνυμο ή επωνυμία
POLYHEALTH A.E.

Ποσοστό δικαιωμάτων
-

Χώρα 

Ελλάδα

Α.Φ.Μ.

800394895



Τ.Κ._

41500

Πόλη_

ΛΑΡΙΣΑ

Email

info@polyhealth.gr

Τηλέφωνο
(241) 025-5671

Fax ή σταθερό
-
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Καταθέτες

Αντίκλητος

Καταθέτες

Επιθυμώ να δηλώσω αντίκλητο
-

Κλικάρετε στην περίπτωση που ορίζεται αντίκλητος ανεξαρτήτως αν ο καταθέτης ή πληρεξούσιος
είναι κάτοικοι Ελλάδος

Σε περίτπωση που ο αντίκλητος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον πληρεξούσιο παρακαλούμε
συμπληρώστε τη σχετική ένδειξη στη σελίδα του πληρεξουσίου.
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Εφευρέτης/ες

Προσοχή : εάν επιλεγεί ότι ο καταθέτης είναι μοναδικός εφευρέτης τυχόν δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον
εφευρέτη θα διαγραφούν

Ο/οι καταθέτης/ες είναι ο/οι μοναδικός/οί εφευρέτης/ες
Yes



30/6/2020 Οι Αιτήσεις μου – Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

6/12

Έγγραφα Αίτησης

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Ολα τα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από τους αρμόδιους
παράγοντες του Ο.Β.Ι.(παρακαλούμε τα αρχεία να μην είναι κλειδωμένα)

Η ανάρτηση των αρχείων της "Περιγραφής" και των "Αξιώσεων" είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Τα επισυναπτόμενα θα
πρέπει να είναι σε μορφή pdf (παρακαλούμε να μην είναι κλειδωμένα). Σε περίπτωση που είναι σε μία από τις
επίσημες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), θα πρέπει, σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία
κατάθεσης τους να προσκομισθεί η μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

Αρχεία Περιγραφής

Αξιώσεις

Δηλώνετε τον αριθμό αξιώσεων και ακολούθως ανεβάζετε το σχετικό αρχείο.

Αρχεία Περίληψης

Ελληνικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Αριθμός αξιώσεων
3

Αρχείο αξιώσεων Ελληνικά

Αρχείο αξιώσεων Αγγλικά

Αρχείο αξιώσεων Γαλλικά

Αρχείο αξιώσεων Γερμανικά

Ελληνικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά
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Σχέδια

Εγγραφα νομιμοποίησης 

Σχέδια



φεκ
ΦΕΚ.pdf

γεμη
ΓΕΜΗ.pdf

εκπροσωπησεις
Εκπροσώπηση.pdf

https://efiling.obi.gr/wp-content/cmis/?f=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F6d84fb51-768f-4a6a-a665-d37ed0f6b83d%3B1.0
https://efiling.obi.gr/wp-content/cmis/?f=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F6b9b5208-23c6-47a7-8716-bcc3259e3810%3B1.0
https://efiling.obi.gr/wp-content/cmis/?f=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F01cc578a-77f3-4ec1-aef8-fec7098bb10c%3B1.0
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Πληρεξούσιος

Η αίτηση κατατίθεται από πληρεξούσιο
-
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Πληρωμές

Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή σας πρέπει με την κατάθεση να πληρωθούν τα ποσά που
φαίνονται εδώ.

Τέλος κατάθεσης για
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Τέλος κατάθεσης
50

Λοιπές χρεώσεις 

Επιθυμώ να πληρώσω επίσης 

Αριθμός αξιώσεων
3

Αριθμός χρεουμένων αξιώσεων

Κόστος αξίωσης (πέραν των 10)

30

Αξιώσεις
-

Ερευνα
Yes

Τέλη χορήγησης
-

+
Κόστος έρευνας
200

=

Πληρωτέο
250
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Πριν την παρέλευση 4/μήνου από την υποβολή της αίτησης πρέπει να πληρωθούν τα ποσά που
φαίνονται παρακάτω.

Εάν είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει και τα αρχεία που έχετε αναρτήσει είναι σωστά
επιλέξτε το παρακάτω κουμπί.

Τα στοιχεία που δηλώνω είναι σωστά
Yes

Πληρωτέο έως:

-

Πληρωτέο
-
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Επώνυμο/Επωνυμία - Όνομα
POLYHEALTH A.E.

Στοιχεία Αίτησης

Κατάσταση αίτησης
Οριστική (Αποδοχή από καταθέτες)

Αριθμός Κατάθεσης (Χορηγείται από τον ΟΒΙ μετά τον έλεγχο)

-

Ημερομηνία και ώρα αρχικής δημιουργίας
30-06-2020 12:31 PM

Ημερομηνία και ώρα πρώτης οριστικοποίησης
30-06-2020 12:41 PM

Ημερομηνία και ώρα ταυτοποίησης τελευταίου καταθέτη
30-06-2020 12:41 PM

Ημερομηνία και ώρα πληρωμής τέλους κατάθεσης
30-06-2020 12:41 PM

Ημερομηνία και ώρα πληρωμής δεύτερου τέλους
-

Ημερομηνία και ώρα εγκυροποίησης από υπηρεσιακό
-

Τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία είναι για τον εντοπισμό της κατάθεσης και την διευκόλυνση στην
επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Αριθμός Υπόθεσης
22-0003268929

Αριθμός Πρωτοκόλλου
3576

Χρονολογία Πρωτοκόλλου
2020
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Αριθμός αρχικής πληρωμής
xc_ic1GaceHmgcvI-3ClF3PmvG8q32M2BgTWhi0Ax_o

Αριθμός οριστικής πληρωμής
-

Αριθμός Φακέλου
-
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Υγρά θσζικά θσηοπροζηαηεσηικά προϊόνηα με βάζη ηα 
απόβληηα ελαιοηριβείοσ και ηα ζηερεά απόβληηα 

τσμοποίηζης ροδιού και εζπεριδοειδών    5 
 
Η εθεύξεζε αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά πξωηόηππωλ πγξώλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ κε βάζε ηα πγξά απόβιεηα 
ειαηνηξηβείωλ ζε αλάκημε κε  πδαηηθά  εθρπιίζκαηα ηωλ ζηεξεώλ 
ππνιεηκκάηωλ ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ ηα νπνία 10 
είλαη αηνμηθά θαη θηιηθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ρξήζηε θαη 
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθαξκνγέο βηνινγηθήο 
γεωξγίαο, αιιά θαη νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο ηεο γεωξγηθήο 
παξαγωγήο.  
Τα πγξά θπζηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά πξνϊόληα πξννξίδνληαη γηα 15 
ρξήζε ζηελ θαηαπνιέκεζε θπηνπαζνγόλωλ εκπνξηθνύ 
ελδηαθέξνληνο  ζε εθαξκνγέο ζπκβαηηθήο θαη βηνινγηθήο 
γεωξγίαο.  Σπλδπάδνπλ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα γηα ηνλ 
ρξήζε θαη ηνλ ηειηθό θαηαλαιωηή, ελώ παξάιιεια είλαη θηιηθά 
πξνο ην πεξηβάιινλ, κε ηνμηθά , εύθνια βηναπνηθνδνκήζηκα , 20 
δξνπλ πξνζηαηεπηηθά  γηα  ηελ βηνπνηθηιόηεηα  θαη δελ απαηηνύλ 
εηδηθή δηαρείξηζε γηα ηηο ππνιεηκκαηηθέο ζπζθεπαζίεο κεηα ηελ 
ρξήζε ηνπο όπωο ζπκβαίλεη γηα ιόγνπο ηνμηθόηεηαο κε ηα ρεκηθ ά 
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξνϊόληα.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Υγρά θσζικά θσηοπροζηαηεσηικά προϊόνηα με βάζη ηα 
απόβληηα ελαιοηριβείοσ και ηα ζηερεά απόβληηα τσμοποίηζης 

ροδιού και εζπεριδοειδών   5 
 

Η εθεύξεζε αλαθέξεηαη ζε κία ζεηξά  πξσηόηππσλ  πγξώλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ κε βάζε ηα πγξά απόβιεηα 
ειαηνηξηβείσλ ζε αλάκημε κε εθρπιίζκαηα ησλ ζηεξεώλ 
ππνιεηκκάησλ ρπκνπνίεζεο  ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ ηα νπνία 10 
είλαη αηνμηθά θαη θηιηθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ρξήζηε  θαη 
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εθαξκνγέο βηνινγηθήο γεσξγίαο ,  
αιιά θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο .  
 
Είλαη γλσζηό από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία όηη  ηα θπηνπξνζηαηεπηηθά 15 
πξντόληα ή γεσξγηθά θάξκαθα  είλαη ρεκηθώο ζπληηζέκελεο  θαηά 
θύξην ιόγν ελώζεηο, ρξεζηκνπνηνύκελεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
πνηθίισλ ερζξώλ θαη παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ , νη νπνίνη 
πξνζβάινπλ ηα θαιιηεξγήζηκα θπηά θαη κεηώλνπλ  ηελ παξαγσγή 
ησλ πξντόλησλ ηεο θπηηθήο παξαγσγήο (ηξόθηκα, δσνηξνθέο θ.ά.) ,  20 
αιιά θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ. 
Σηνπο πξνο θαηαπνιέκεζε παζνγόλνπο γηα ηα θπηά παξάγνληεο 
πεξηιακβάλνληαη κηαο επξείαο θιίκαθαο κηθξννξγαληζκνί (ηνί, 
βαθηήξηα, κύθεηεο) , αιιά θαη αξζξόπνδα, όπσο ηα έληνκα  θαη νη 
λεκαηώδεηο. Τν εθηεηακέλν απηό θάζκα ησλ βιαβεξώλ γηα ηε 25 
θπηηθή παξαγσγή, παξαγόλησλ πξντδεάδεη θαη γηα ηελ επξύηεηα 
ησλ θπηνπξνζηαηεπη ηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζή 
ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ην κέγεζνο ηνπ θηλδύλνπ γηα ην 
νηθνζύζηεκα, ζην νπνίν γίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπο θαη ηειηθά θαη γηα 
ηε Δεκόζηα Υγεία.  30 
Η ρξήζε ησλ ρεκηθώο ζπληηζέκελσλ  θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ ζπλνδεύεηαη από ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο , ηόζν γηα ηνπο 
αγξόηεο νη νπνίνη ηα ρξεζηκνπνηνύλ , όζν θαη γηα ηνλ ηειηθό 
θαηαλαισηή ησλ πξσηνγελώλ ή θαη κεηαπνηεκέλσλ αγξνηηθώλ 
πξντόλησλ, ιόγσ ηεο πςειήο ηνμηθόηεηάο ηνπο θαη ηεο πηζαλήο 35 
παξνπζίαο ππνιεηκκάησλ ηνπο ζηα ηειηθά πξντόληα. Επηπιένλ, ε  
πξνβιεκαηηθή θαηά θαλόλα απνδόκεζή  ηνπο δεκηνπξγεί ζεκαληηθό 
πξόβιεκα βηνζπζζώξεπζεο ζην πεξηβάιινλ κε ηα αληίζηνηρα 
αξλεηηθά νηθνινγηθά απνηειέζκαηα , αιιά θαη ζηνπο νξγαληζκνύο κε 
ζηόρνπο,  ιόγσ νμείαο ε ρξόληαο ηνμηθόηεηαο θαη  γελεηηθώλ 40 
αλσκαιηώλ . Επηπιένλ, ε ρξήζε ησλ ρεκηθώο ζπληηζέκελσλ  
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθό 
πξόβιεκα δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπαζηώλ ηνπο κεηά ηελ ρξήζε.  
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ππάξρεη κία δεδνκέλε θαη απηνλόεηε 
ηάζε δηεζλώο γηα αλάπηπμε θπζηθώλ, εθιεθηηθώλ θαη εύθνια 45 
βηνδηαζπώκελσλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ κε ζεκαληηθή 
επίδξαζε ζηνπο ερζξνύο ησλ θπηώλ θαη αληίζηνηρα κεδεληθή  
επίδξαζε ζηνπο νξγαληζκνύο κε ζηόρνπο  θαη ζην πεξηβάιινλ , κε 
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ζθνπό ηελ ρξήζε ηνπο ζε ζπζηήκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο, αιιά θαη 
ζε ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο γεσξγηθήο 
παξαγσγήο. Γηα ην ζθνπό απηό ππάξρεη ζε εμέιημε ζεκαληηθή 
έξεπλα αηρκήο ζηνλ ηνκέα απηό ζε δηεζλέο επίπεδν  κε δηάθνξεο 
θαηεπζύλζεηο  θαη κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θπζηθώλ δξαζηηθώλ 5 
νπζηώλ κε θπηηθή  πξνέιεπζε γηα ρξήζε ηνπο ζηελ θπηνπξνζηαζία.  
Σηελ θαηεγνξία ησλ θπζηθώλ πξνζηαηεπηηθώλ εληάζζνληαη ήδε 
θπζηθέο νπζίεο θαη ζθεπάζκαηα κε θπηηθή πξνέιεπζε όπσο αηζέξηα 
έιαηα (π.ρ. ξίγαλεο, ιεβάληαο), ηα εθρπιίζκαηα ηζνπθλίδαο, ηα 
παξαπξντόληα ηεο επεμεξγαζίαο ειηάο γηα παξαγσγή ειαηόιαδνπ ,  10 
ηα εθρπιίζκαηα ησλ θύιισλ θαη ησλ ζπόξσλ ηνπ δέλδξνπ 
Azadirachta indica  (γλσζηό σο δέλδξν Neem). Κάπνηα από ηα 
παξαπάλσ πξντόληα έρνπλ ήδε εκπνξεπκαηνπνηεζεί θαη δηαηίζεληαη 
από ζεκαληηθέο δηεζλείο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ  
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ γηα εθαξκνγέο θπξίσο βηνινγηθήο γεσξγίαο.  15 
 
Τα πγξά θπζηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα κε βάζε ηα απόβιεηα 
ειαηνηξηβείνπ θαη ηα ζηεξεά απόβιεηα ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη 
εζπεξηδνεηδώλ  ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα εθεύξεζε  απνηεινύλ κίμε 
δηεζεκέλσλ θαη ζπκππθλσκέλσλ πγξώλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείνπ 20 
κε ζπκππθλσκέλα πδαηηθά εθρπιίζκαηα ζηεξενύ ππνιείκκαηνο 
ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ ζπλδπαζηηθά ζε δηάθνξεο 
αλαινγίεο.  
Η ρξήζε ησλ πγξώλ θπζηθώλ  θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ κε 
βάζε ηα απόβιεηα ειαηνηξηβείνπ θαη ηα ζηεξεά απόβιεηα 25 
ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη εζπεξηδνεηδώλ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε 
θπηνπαζνγόλσλ ηνπ θπιιώκαηνο, ησλ θαξπώλ θαη ηνπ εδάθνπο ζε 
πεξηπηώζεηο βηνινγηθήο θαη / ή ζπκβαηηθήο γεσξγίαο.   
 
Ωο πξώηεο ύιεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο κπνξεί λα 30 
ρξεζηκνπνηεζνύλ, είηε πξσηνγελή αξαηά εθρπιίζκαηα θινηώλ θαη 
απηνύζηα πγξά απόβιεηα ειαηνηξηβείσλ  κεηά από απιή δηήζεζε γηα 
αθαίξεζε ηνπ ειαηόιαδνπ  θαη ησλ αησξνύκελσλ ζηεξεώλ , είηε 
ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλεο κνξθέο απηώλ  κε απιή ζπκπύθλσζε  ή 
θαη άιιεο ηερληθέο πνπ απμάλνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ θπζηθώλ 35 
πνιπθαηλνιώλ θαη θιαβνλνεηδώλ πνπ πεξηέρνληαη ζ΄  απηά θαη  
απνηεινύλ ηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά απηώλ ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 
πξντόλησλ.  
Η παξαγσγή ησλ εθρπιηζκάησλ ζηεξενύ ππνιείκκαηνο 
ρπκνπνίεζεο ξνδηνύ θαη πνξηνθαιηώλ / εζπεξηδνεηδώλ 40 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ησλ γλσζηώλ ζηελ ηερληθή «πξάζηλσλ» 
κεζόδσλ πδαηηθήο εθρύιηζεο ρσξίο ρξήζε νξγαληθώλ δηαιπηώλ 
όπσο: α)  εθρύιηζε κηθξνθπκάησλ θελνύ , β) εθρύιηζε ππεξήρσλ 
θελνύ , γ) εθρύιηζε ππεξθξίζηκνπ CO2,  δ) εθρύιηζε κε πςειή πίεζε 
λεξνύ θαη ζπλαθείο ήπηεο δηεξγαζίεο  εθρύιηζεο πνπ δελ 45 
θαηαζηξέθνπλ ηηο πεξηερόκελεο θπζηθέο δξαζηηθέο νπζίεο  ηνπ 
εθάζηνηε ζηεξενύ ππνιείκκαηνο.  
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Τα πξντόληα θπηνπξνζηαζίαο κεηά από ηελ παξαγσγή ηνπο 
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε θαηάιιειεο ζπγθεληξ ώζεηο, είηε 
σο έρνπλ , είηε κεηά από δηάιπζε ηνπο ζε θαηάιιειε αλαινγία ζε 
λεξό κε εθαξκνγή κέζσ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο ή εθαξκνγή κε 
ςεθαζκό ζηα θπηά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κίαο ζεηξάο 5 
θπηνπαζνγόλσλ πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο ζε θαιιηεξγνύκελα θπηά  
(ζπνξεία, θπηνδνρεία, αγξόο)  θαη πεξηνξίδνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο 
απόδνζε  θαη ζπγθεθξηκέλα  ηα :  Vertici l l ium dahliae , Botrytis 
cinerea , Rhizoctonia solani , Monill ia laxa , Eutypa lata , Phoma 
punicae  θαη  Pyrenochaeta lycopersici .  10 
 
Τα πιενλεθηήκαηα ηεο παξνύζαο εθεύξεζεο είλα η ηα παξαθάησ:  
α) Φξεζηκνπνηεί κεδεληθνύ θόζηνπο θαη καδηθά παξαγόκελα 
παξαπξντόληα από ηξείο αγξνηηθέο βηνκεραλίεο ( ειαηόιαδνπ ,  
παξαγσγήο ρπκνύ ξνδηνύ θαη παξαγσγήο ρπκνύ πνξηνθαιηνύ  /  15 
εζπεξηδνεηδώλ) γηα παξαγσγή απνηειεζκαηηθώλ θπζηθώλ 
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ  πξντόλησλ επξείαο ρξήζεσο.  
β) Τα παξαγόκελα πξντόληα είλαη  θαηλνηόκα, αζθαιή γηα ηνλ 
γεσξγό  - ρξήζηε θαη γηα ηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο ησλ αγξνηηθώλ 
πξντόλησλ θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ κνξθώλ ηνπο θαη πεξηβαιινληηθά 20 
επσθειή, θαζώο δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη δελ 
βηνζπζζσξεύνληαη ,  όπσο πνιιά από ηα αληίζηνηρα ρεκηθώο 
ζπληηζέκελα γεσξγηθά θάξκαθα .  
γ) Τα παξαγόκελα πξντόληα είλαη επίζεο θαηλνηόκα , δηόηη 
εθαξκόδνπλ ηνλ ζπλεξγηζκό δηαθόξσλ θπζηθώλ δξαζηηθώλ 25 
ζπζηαηηθώλ θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο, ζε ζύγθξηζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 
ησλ κεκνλσκέλσλ πξώησλ  πιώλ ηνπο.  
δ) Τα πξντόληα ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα εθεύξεζε είλαη πιήξσο 
βην-απνηθνδνκήζηκα θαη δελ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα δηαρείξηζεο 30 
ησλ ζπζθεπαζηώλ ηνπο,  δηόηη ηπρόλ ππνιείκκαηα ηνπο ζ’ απηέο δελ 
είλαη επηθίλδπλα θαη ηνμηθά.  
ε) Τέινο , ηα πξντόληα, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα εθεύξεζε, 
ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, θαζώο δελ είλαη  
ηνμηθά ζηα  σθέιηκα  έληνκα όπσο π.ρ. νη κέιηζζεο  θαη ηα θπζηθά 35 
αξπαθηηθά.  
 
Ελδεηθηηθά σο παξάδεηγκα πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ε παξαγσγή 
κίαο από ηηο  κνξθέο ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ  ζύκθσλα κε ηελ 
παξνύζα εθεύξεζε  θαη ε ρξήζε ηεο γηα ηε  δηαρείξηζε 40 
ζπγθεθξηκέλσλ θπηνπαζνγόλσλ .  
Πνζόηεηα  100 kg πγξνύ απνβιήηνπ ειαηνηξηβείνπ δηεζνύληαη  γηα 
αθαίξεζε ηνπ ππνιείκκαηνο ειαηόιαδνπ  θαη ησλ αησξνύκελσλ 
ζηεξεώλ. Τν δηήζεκα ζπιιέγεηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ. 10 
kg θξέζθνπ ή θαηεςπγκέλνπ θινηνύ πνξηνθαιηνύ εθρπιίδεηαη κε 45 
λεξό θαη ην εθρύιηζκα ζπιιέγεηαη θαη δηεζείηαη γηα πεξαηηέξσ 
ρξήζε.  
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Με όκνην  ηξόπν παξάγεηαη θαη δηεζείηαη  θαη ην εθρύιηζκα ηνπ 
ξνδηνύ. Σηε  ζπλέρεηα , ηα δύν εθρπιίζκαηα , αιιά θαη ην δηεζεκέλν  
απόβιεην ηνπ ειαηνηξηβείνπ , ζπκππθλώλνληαη δηαδνρηθά .  
Αθνινπζεί αλάκημε ησλ ηξηώλ πξώησλ πιώλ θαη νκνγελνπνίεζε  κε 
αλαινγία :  5 
-Σπκπύθλσκα πγξνύ απνβιήηνπ ειαηνηξηβείσλ  :   30  kg 
-Σπκπύθλσκα εθρπιίζκαηνο πνξηνθαιηνύ        :   35  kg  
-Σπκπύθλσκα εθρπιίζκαηνο ξνδηνύ                :   35  kg  
-ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΓΜΑΤΟΣ               :  100 kg 
 10 
Τo ηειηθό πξντόλ πνπ πξνθύπηεη κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 
βξέζεθε , κεηά από επαλαιακβαλόκελα  πεηξάκαηα,  λα θαηαπνιεκά 
απνηειεζκαηηθά ηνπο θπηνπαζνγόλνπο κύθεηεο Botrytis cinerea  θαη 
Vertici l ium dahliae  πνπ πξνθαινύλ ζεκαληηθέο απώιεηεο ζηηο 
θαιιηέξγεηεο ηεο  ακπέινπ  θαη ηεο ηνκάηαο .  15 
 
 



1 
 

ΑΞΙΩΣΕΙΣ  
 
1. Υγπά θςζικά θςηοπποζηαηεςηικά πποϊόνηα με βάζη ηα 
απόβληηα ελαιοηπιβείος και ηα ζηεπεά απόβληηα σςμοποίηζηρ 
ποδιού και εζπεπιδοειδών    5 
 
2. Τα ςγπά θςζικά θςηοπποζηαηεςηικά πποϊόνηα με βάζη ηα 
απόβληηα ελαιοηπιβείος και ηα ζηεπεά απόβληηα σςμοποίηζηρ 
ποδιού και εζπεπιδοειδών  ζύμθωνα με ηην αξίωζη 1  αποηελούν 
μίξη διηθημένων και ζςμπςκνωμένων ςγπών αποβλήηων 10 
ελαιοηπιβείος με ζςμπςκνωμένα ςδαηικά εκσςλίζμαηα ζηεπεού 
ςπολείμμαηορ σςμοποίηζηρ ποδιού και εζπεπιδοειδών ζςνδςαζηικά 
ζε διάθοπερ αναλογίερ.  
 
3. Η σπήζη ηων ςγπών θςζικών θςηοπποζηαηεςηικών πποϊόνηων με 15 
βάζη ηα απόβληηα ελαιοηπιβείος και ηα ζηεπεά απόβληηα 
σςμοποίηζηρ ποδιού και εζπεπιδοειδών αθοπά ζηην καηαπολέμηζη 
θςηοπαθογόνων  ηος θςλλώμαηορ, ηων καππών και ηος εδάθοςρ ζε 
πεπιπηώζειρ  βιολογικήρ και  / ή  ζςμβαηικήρ γεωπγίαρ .  
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