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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα  3 / 2 / 1999 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Αριθ. Πρωτ.  88112 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση : Ιπποκράτους 3-5            ΠΡΟΣ: 1) ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  

Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ      Μεσογείων  335     

Πληροφορίες : Γ. Τσιάµπα        152 31  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

Τηλέφωνο  : 36 47 574       (Με απόδειξη) 

2)  ∆/ νσεις Γεωργίας  

Εδρες τους 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση οριστικής έγκρισης    3)  ∆/ νσεις Εµπορίου 

κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό    Εδρες τους   
προϊόν (φυτορρυθµιστική ουσία)    4)  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

GIBGRO 20 TB.       Ινστιτούτο  

           Τµήµα Ελέχγου Γεωργικών 

 Φαρµάκων 

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

ΚΟΙΝ:   Aποδέκτες Π.∆. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν. 721 /1977 ‘’Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων ‘’ 

και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ. 2’’. 

2.  Τη µε αριθµ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674 / Β/ 13-9-88) απόφασή µας ‘’για την τεχνική και τις µεθόδους 

ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων‘’, Κεφ. Β, παρ.1. 

3.  Τη µε αριθµ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ. 599 /24-8-88) απόφαση µας όσον αφορά ‘’ τον καθορισµό και την 

τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων ‘’ καθώς και το Π.∆. 

115/15-5-97 (ΦΕΚ. 104/Α/30-5-97). 

4.   Τη µε αριθµό 85960/23-7-93 απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ. 8086 έγκριση 

κυκλοφορίας στο όµοιας µορφής και  περιεκτικότητας φυτοπροστατευτικό προϊόν ΑCCEL 20 TB. 

6.  Τη µε αριθµ. 3396/3-11-1998 ( ΦΕΚ. 1165/τ.Β/9-11-1998) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας 

κ.κ. Κ. Βρεττό και Π. Φουντά». 

7.  Τις από 6-8-97 και 25-11-98 σχετικές αιτήσεις της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε 

8.  Την από 12-1-99 αίτηση της εταιρείας, µε την οποία υπέβαλε τα συµπληρωµατικά στοιχεία. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

Χορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό  8112  στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(φυτορρυθµιστική ουσία) µε τα ακόλουθα στοιχεία :  

1.  Εµπορικό όνοµα: GIBGRO. 

2.  Μορφή: ∆ισκία (ΤΒ). 

3.  Εγγυηµένη σύνθεση :  gibberrelic acid 20 % β/β 

    βοηθητικές ουσίες: 77,78 % β/β 
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4. Καθαρότητα technical, από το οποίο παρασκευάζεται, του Οίκου Amerilab Technologies ΗΠΑ: 90 % 

min. 

5.  Παρασκευαστής : AGTROL CHEMICAL PRODUCTS USA. 

6.  Αντιπρόσωπος : ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

7.  Tυποποιητής : Amerilab Technologies, Inc. 

8.  Συσκευαστής : Amerilab Technologies, Inc. 

9.  Συσκευασία :  9 α. Είδος- Μέγεθος: Κουτί 10 δισκίων βάρους 5 γρ. το καθένα. 

   9 β. Υλικό: Χάρτινο κουτί εντός του οποίου τα δισκία εσωκλείονται σε καρτέλα 

κατασκευασµένη από στρώµατα χαρτιού- αλουµινίου µε εσωτερική επένδυση 

λεπτού πολυαιθυλενίου (LDPE και Surlyn). 

 

10.  Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης:  

Αύξηση της καρπόδεσης, βελτίωσης της ποιότητας, πρωιµότητα της παραγωγής στις καλλιέργειες: 

Αµπέλι (Σουλτανίνα και Μαύρη Κορινθιακή Σταφίδα), Aγκινάρα και Σέλινο. ∆ιεγείρει τη διαίρεση και την 

επιµήκυνση των κυττάρων. ∆εν επιδρά στις ρίζες.  

11.  Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως (µέχρι απορροής).  

12.  Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  

Βάζουµε στο ψεκαστικό τη µισή ποσότητα νερού. Την απαιτούµενη ποσότητα του σκευάσµατος. Τη 

διαλύουµε σε µικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το διάλυµα το ρίχνουµε στο ψεκαστικό. 

Ξεπλένουµε το δοχείο και ρίχνουµε τα νερά στο ψεκαστικό. Συµπληρώνουµε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο 

νερό. 

 

13. Φάσµα δράσης:  

 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ  

∆ισκία / 100λ νερό 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΜΠΕΛΙ:    

 

Σουλτανίνα για 

επιτραπέζια 

 

Αύξηση καρπόδεσης , 

πρωίµηση παραγωγής  

 

2 - 4  

 

α. Στην πλήρη άνθηση ( 1 ) 

β. Μετά 5 - 12 ηµέρες 

 

Σουλτανίνα για σταφίδα 

 

Αύξηση του µεγέθους 

των ραγών  

 

2 - 0,6 

 

Οταν οι ράγες γίνουν 3 mm. 

 

Κορινθιακή σταφίδα . 

 

Μείωση ανθόρροιας & 

καρπόπτωση (υποκα-

τάσταση χαρακώµατος )  

 

 

0,1 - 0,5 ( 2 ) 

 

 

Στην πλήρη άνθηση 

 

ΑΓΚΙΝΑΡΑ 

 

Πρωίµηση & αύξηση 

παραγωγής 

 

1,6 - 3,5 

Οταν τα φυτά έχουν 6 - 8 

φύλλα  ή 10 - 12 στα φυτά 

ηλικίας 1 έτους . ( 3 ) 

 

ΣΕΛΙΝΟ  

 

Πρωϊµηση & αύξηση 

παραγωγής & µήκους 

στελέχους 

 

5 - 7 

 

4 εβδοµάδες πριν τη 

συγκοµιδή  ( 4 ) 

            

Παρατηρήσεις: 1. O πρώτος ψεκασµός να γίνεται όταν έχει πέσει το 70 % των πιλιδίων. Να  

                      γίνεται καλή διαβροχή των τσαµπιών. 

   2. Προσθήκη 1,5 - 2 g/100 λίτρα νερού PCPA  ( ∆.Σ ) βελτιώνει το αποτέλεσµα. 

                             PCPA να µην εφαρµόζεται σε πρέµνα ηλικίας κάτω των τριών ετών.  

                            Οταν χρησιµοποιείται PCPA να µην γίνονται θειαφίσµατα 7 ηµέρες πριν και 4 

                            µετά τον ψεκασµό.  

                       3. Γίνονται 3 ψεκασµοί , µε διάστηµα 15 - 20 ηµέρες µεταξυ τους . 

                           Να αυξάνεται η αζωτούχος λίπανση και το πότισµα.  

                       4. Ο ψεκασµός να  προγραµµατίζεται στον αγρό κατά τµήµατα  ανάλογα µε το  
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                           χρόνο συγκοµιδής. 

5.  Οι ψεκασµοί να γίνονται τις ψυχρές ώρες της  ηµέρας . 

6.  Στο ψεκαστικό να προστίθεται προσκολλητικό . 

14 .Φυτοτοξικότητα: Οταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις  οδηγίες χρήσης του , δεν παρουσιάζει 

                                  κίνδυνο για τα φυτά.  

14. Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται  µε αλκαλικά διαλύµατα .Οταν χρησιµοποιείται σαν 

                                   υποκατάστατο  της χαραγής στη Σουλτανίνα και την Κορινθιακή σταφίδα 

                                   µπορεί να συνδυαστεί µε σκευάσµατα του PCPA   για βελτίωση της 

                                   αποτελεσµατικότητας .  

16. Σηµάνσεις :  -  

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις ) : - 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα ( RO φράσεις ):  

 RO3:  Σχετικά µη τοξικό για τις µέλισσες. 

 

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δηµόσια υγεία ( S και SY φράσεις ) :  

 S1/2  Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά . 

 S13   Φυλάξτε  το µακριά από τρόφιµα , ποτά και ζωοτροφές . 

 S15  Φυλάτε το µακριά από θερµότητα .  

 S20/21 Οταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε , µην  πίνετε ή καπνίζετε . 

S47/49 ∆ιατηρείται µόνο στην αρχική συσκευασία σε θερµοκρασία ίση ή κατώτερη των 40
0
 

C και µεγαλύτερη από 0 
0
 C. 

SY8  Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος  πριν φάτε , πιείτε ή καπνίσετε 

και  µετά τον ψεκασµό . 

SY11  Μη µολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή µε τα κενά 

συσκευασίας του . 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών 

προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. 

 

20.  Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: 

 Σε περίπτωση ατυχήµατος ακολουθείται συµπληρωµατική θεραπεία .  

 ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

 Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων : ( 01 ) 7793777 . 

21.   Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα   ( S0 φράσεις ): - 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις ): - 

23.   Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών ( Π φράσεις ):  

 Π1: Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή:  Σέλινο: 7 ηµέρες 

 

24.   Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος - Συνθήκες αποθήκευσης:  

        Στην αρχική και κλειστή συσκευασία του σε ξηρό µέρος και σε θερµοκρασία πάνω από 0 
0
C και κάτω 

από 32 
0
C παραµένει σταθερό µέχρι και 2 χρόνια. 

 

Ι. Κείµενο ετικέτας: 

   α .Να είναι σύµφωνο µε το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721 /77  και µε την παρούσα απόφαση. 

   β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται στην 

Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

ΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2003. 

    β. Εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, να υποβληθεί από τον κάτοχο 

αυτής αίτηση ανανέωσης. 

           Ο 

         ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

          Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ 


