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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της με αριθ. 8236 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) VIO-GIBB 5 SL [δραστική 
ουσία gibberellic acid] ως προς το φάσμα δράσης (Χρήση Ήσσονος Σημασίας). 
 

 

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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το 
άρθρο 51 αυτού.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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.  

3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 
και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β’/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση 
αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας» 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) 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 ". 

6. Την με αριθ. 4093/56237/18-04-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, δια μέσω του 
αντιπροσώπου της. 

7. Τις υπ’ αριθ. 5936/80775/07-06-2018 και 7684/102205/19-07-2018 αξιολογήσεις του Μ.Φ.Ι. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 8236 οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(φυτορρυθμιστική ουσία) VIO-GIBB 5 SL [δραστική ουσία gibberellic acid] που χορηγήθηκε με την 
με αριθ. 7469/87016/05-08-2015 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το 
φάσμα δράσης (επέκταση σε χρήση ήσσονος σημασίας). 

 
Συγκεκριμένα, το σημείο 5 αντικαθίσταται  ως εξής:  
 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο / 

μεσοδιάστημα 

επεμβάσεων 

(ημέρες) 

κ.εκ./  

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Κλημεντίνες 

CIDCL 

 

1. Για αύξηση 

της καρπόδεσης 

και της 

παραγωγής 

 

2. Για παράταση 

του χρόνου 

συγκομιδής. 

20 

 

30 

 

 

150 1. Μέχρι 2 

εφαρμογές στην 

πλήρη άνθηση 

μέχρι το τέλος 

της άνθησης 

(BBCH 65-71). 

2. Μία εφαρμογή 

όταν οι καρποί 

αλλάζουν χρώμα 

(BBCH 81). 

3 / 7 

ΑΜΠΕΛΙ 

Επιτραπέζιες 

άσπερμες 

ποικιλίες 

VITVI 

 

Για αύξηση του 

μήκους του 

τσαμπιού και 

του μεγέθους 

των ραγών. 

 

1-40 

 

 

1-12 30-100 έξι (6) 

εφαρμογές από 

την έναρξη της 

άνθησης μέχρις 

ότου οι ράγες 

αποκτήσουν 

μέγεθος 3 mm. 

(BBCH 60-77). 

6 / 2-3 

ΑΜΠΕΛΙ 

Επιτραπέζιες 

ένσπερμες 

ποικιλίες 

VITVI 

 

Για αύξηση του 

μήκους του 

τσαμπιού και 

του μεγέθους 

των ραγών. 

 

8-20 

 

 

8-16 

 

80-100 Εφαρμογές από 

τη διόγκωση των 

ταξιανθιών 

μέχρις ότου οι 

ράγες 

αποκτήσουν 

μέγεθος 3 mm. 

(BBCH 55-75). 

4 / 7 

Αγκινάρα 

CYUSC 

Πρωίμιση και 

αύξηση της 

παραγωγής 

 

20 

 

16 

 

 

80 Εφαρμογές από 

την εμφάνιση 

μέχρι την πλήρη 

ανάπτυξη της 

κεφαλής.    

(BBCH 40-49) 

3 / 7 
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Κερασιά 

PRNAV 

 

(Χρήση 

Ήσσονος 

Σημασίας) 

Βελτίωση της 

καρπόδεσης, 

επιβράδυνση 

της ωρίμανσης, 

αύξηση του 

μεγέθους και 

του βάρους 

του καρπού, 

της 

συνεκτικότητας 

του καρπού, 

των 

περιεχόμενων 

σακχάρων και 

της 

παραγωγής, 

μείωση του 

σχισίματος των 

καρπών. 

20-40 20-40 100 Εφαρμογές από 

όταν οι καρποί 

αποκτήσουν το 

70% του τελικού 

μεγέθους μέχρι 

την έναρξη 

χρωματισμού 

τους. 

(BBCH 77-81) 

2/7 

 
Παρατηρήσεις: 

1) Στις επιτραπέζιες ένσπερμες ποικιλίες αμπελιού, οι δύο πρώτες εφαρμογές (στη διόγκωση των 

ταξιανθιών και όταν έχουν πέσει το 40% των πυλιδίων) να γίνονται με δόση 8 κ.εκ./στρ., η τρίτη εφαρμογή 

(στην έναρξη ανάπτυξης των καρπών) με δόση 12 κ.εκ./στρ. και η τέταρτη εφαρμογή (όταν οι ράγες 

αποκτήσουν μέγεθος 3 mm) με δόση 16 κ.εκ./στρ. 

2) Οι δόσεις εφαρμογής στο Αμπέλι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και 

τις συνθήκες ανάπτυξης. 

3) Στην Κερασιά, για την αύξηση του μεγέθους και του βάρους του καρπού, της συνεκτικότητας του 

καρπού και των περιεχόμενων σακχάρων συνίσταται εφαρμογή με 40 κ.εκ./στρ., ενώ για την αύξηση της 

παραγωγής και τη μείωση του σχισίματος των καρπών συνίσταται εφαρμογή με 30 κ.εκ./στρ. 

4) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση, ο 

κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 

φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.  

     

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

     

 

     

  
   

  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7469/87016/05-08-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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