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ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 11105 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των 
φυτών) VACCIPLANT (laminarin 4,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε 
ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

ειδικότερα το άρθρο 51 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 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 και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 839/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιουλίου 2008 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/112 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιανουαρίου 2018 για την 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου laminarin, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την τροποποίηση του 

παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 
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6. Τον Κανονισμό (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 με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Δεκεμβρίου 2008 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) αριθ. 1907/2006. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) Απόφαση με θέμα 

"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: 

Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και 

Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 131085/30-7-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

11105 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των 

μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) VACCIPLANT (laminarin 4,5% β/ο). 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 12073/161274/21.11.2018, αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια του 

εκπροσώπου της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 11105 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των φυτών) VACCIPLANT (laminarin 

4,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 131085/30-7-2009 απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος 

σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 
5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο / 
μεσοδιαστήμα

τα 

επεμβάσεων 

(ημέρες)  

κ.εκ./ 

στρ. 

(max) 

κ.εκ./ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ 

στρ. 

Μηλιά 

[MABSD], 

Αχλαδιά 

[PYUCO], 

Κυδωνιά 

[CYDOB] 

Βακτηριακό 

κάψιμο  

(Erwinia 

amylovora) 

[ERWIAM] 

75 75 100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί από το 

στάδιο της πράσινης 

κορυφής μέχρι την 

πτώση των πετάλων 

(ΒΒCΗ 9-69) και 

επανάληψη κάθε 10 

ημέρες. Σε περίπτωση 
όψιμων μολύνσεων 

7/ 10 
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μετά την άνθηση 

μπορεί να γίνονται 

περαιτέρω ψεκασμοί. 

Να ακολουθούνται οι 

συστάσεις των 
Δελτιών Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων 

στις περιοχές που 

εφαρμόζονται. 

Μηλιά 

[MABSD] 

Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis) 

[VENTIN] 

100 100 100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί από το 

στάδιο της πράσινης 

κορυφής μέχρι το 

καρπίδιο (BBCH 11-

89). Σε περίπτωση 

όψιμων μολύνσεων 

μπορεί να γίνονται 
περαιτέρω ψεκασμοί 

μέχρι τη συγκομιδή. 

Να ακολουθούνται οι 

συστάσεις των 

Δελτιών Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων 

στις περιοχές που 

εφαρμόζονται. 

20/ 7 

Αμπέλι 

[VITVI] 

Ωίδιο  

(Uncinula 

necator) 

[UNCINE] 

150-200 150-200 75-100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί από την 

έναρξη της 
βλάστησης μέχρι την 

ωρίμανση (BBCH 11-

89). Να 

ακολουθούνται οι 

συστάσεις των 

Δελτιών Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων 

στις περιοχές που 

εφαρμόζονται. 

10/ 10 

Φράουλα 

[FRAAN] 

(Υ+Θ) 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

macularis) 

[SPHRMA] 

75 75 50-100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί από την 

αρχή της βλάστησης 
και επανάληψη κάθε 

10 ημέρες (BBCH 12-

92). 

7/ 10 

Τομάτα 

(Υ+Θ) 

[LYPES]  

Ωίδιο  

(Leveillula 

taurica) [LEVETA], 

 

Βακτηριακή 

στιγμάτωση 

(Pseudomonas 

syringae) 

100 

 

 

 

100-200 

 

 

 

- 50-100 

(Υ) 

 

50-130 

(Θ) 

Προληπτικοί 

ψεκασμοί από την 

έναρξη της 

βλάστησης (BBCH 10-

89). 

7/ 7-10 
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[PSDMSX], 

 

Τεφρά σήψη 

(Botrytis cinerea) 

[BOTRCI] 

 

 

150-200 

Μαρούλι 

(Υ+Θ)  
[LACSA]  

Περονόσπορος 

(Bremia lactucae) 

[BREMLA] 

120-250 - 50-100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί από την 
εμφάνιση των 

πρώτων φύλλων 

(BBCH 13-49). 

7/ 7-10 

Ακτινίδιο 
[ATICH] 
 

χρήση 

ήσσονος 

σημασίας 

Βακτηριακό 
έλκος 
(Pseudomonas 

syringae pv. 

actinidiae) 
[PSDMAK] 

200 - 70-100 Από την ανάπτυξη 
του φυλλώματος ως 
τη συγκομιδή  
(BBCH 10-99). 

7/ 10-14 

-Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια του ακτινιδίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του 
σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μαρούλι 

(Υ+Θ), Φράουλα (Υ+Θ), Τομάτα 

(Υ+Θ), Αμπέλι, Ακτινίδιο 

--  

 
 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

 
 
 
 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 131085/30-7-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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