
Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι)                                                                                         Κ.∆.Π.  285/2003 

Αρ. 3704, 11.4.2003 
 
Αριθµός  285 

 
        Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 11 των περί Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόµων του 1991 έως 2002, αφού κατατέθηκαν στη βουλή 
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύονται στην επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί 

Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε 
Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του 
1990) 

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2002 

 
Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 11  

 

 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας µε τίτλο - 

  

  «Οδηγία 99/105/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1999 

σχετικά µε την εµπορία του δασικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού» (EE L 11 της 15.1.2000, σ. 17), 

  

 

60 του 1991 

21(Ι) του 1995 

44(Ι) του 2002. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται 

σ’ αυτό από το άρθρο 11 των περί Παραγωγής και Εµπορίας 

Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόµων του 1991 έως 2002, 

εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί 

Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Κανονισµοί του 2003. 

  

Ερµηνεία. 2.  Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός εάν από το κείµενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια: 
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 «αυτόχθων» συστάδα ή πηγή σπόρου σηµαίνει συστάδα ή πηγή 

σπόρου που είναι φυσική και ανανεώνεται συνεχώς µε φυσική 

αναγέννηση.  Η συστάδα ή η πηγή σπόρου µπορεί να ανανεώνεται 

τεχνητά µε πολλαπλασιαστικό υλικό που συλλέγεται από την ίδια 

συστάδα ή πηγή σπόρου ή από γειτονικές αυτόχθονες συστάδες ή 

πηγές σπόρου· 

  

 «βασικό υλικό» σηµαίνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

  
  (α) “πηγή σπόρου”, δηλαδή, τα δέντρα στην περιοχή 

όπου συλλέγονται οι σπόροι· 

  
  (β) “συστάδα”, δηλαδή, συγκεκριµένος πληθυσµός 

δέντρων µε επαρκώς οµοιογενή σύνθεση· 

  
  (γ) “σποροπαραγωγός κήπος”, δηλαδή, φυτεία 

επιλεγµένων κλώνων ή οικογενειών η οποία είναι 

αποµονωµένη ή της οποίας η διαχείριση ασκείται 

κατά τρόπο  ώστε να αποφεύγεται ή να περιορίζεται 

η επικονίαση από εξωτερικές πηγές και η οποία 

εξασφαλίζει τη συχνή, άφθονη και εύκολη συγκοµιδή 

σπόρων· 

  

  (δ) “γονικά φυτά οικογένειας”, δηλαδή δέντρα που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή απογόνων µε 

ελεγχόµενη ή ελεύθερη επικονίαση ενός γνωστού 

γονικού φυτού που χρησιµοποιείται ως θηλυκό, µε 

τη γύρη ενός γονικού φυτού (αµφιθαλής απόγονος) 

ή ορισµένων γνωστών ή αγνώστων γονικών φυτών 

(ετεροθαλής απόγονος)· 
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  (ε) “κλώνος”, δηλαδή, οµάδα ατόµων δέντρων που 

προέρχονται από τον ίδιο πρόδροµο (ortet) µε 

αγενή πολλαπλασιασµό, για παράδειγµα µε 

µοσχεύµατα, µικροπολλαπλασιασµό, εµβολιασµό, 

καταβολάδες και διαίρεση· 

  

  (στ) “µίγµα κλώνων”, δηλαδή, µίγµα γνωστών κλώνων 

σε καθορισµένες αναλογίες. 

  

 «γενετικώς τροποποιηµένος οργανισµός» σηµαίνει οργανισµό του 

οποίου το γενετικό υλικό έχει υποστεί αλλαγές, µε τρόπο που δεν 

συµβαίνει στη φύση µέσω διασταύρωσης ή/και φυσικού 

ανασυνδυασµού του DNA (δεσοξυ-ριβοζονουκλεϊνικό οξύ)· 

  

 

 

 

Παράρτηµα VII. 

«γενικό πιστοποιητικό» σηµαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από 

το Συµβούλιο σύµφωνα µε τον Κανονισµό 7 και περιέχει τις 

κατάλληλες πληροφορίες που προβλέπονται κατά περίπτωση στο 

Παράρτηµα VII· 

  

 

 

 

Παράρτηµα Ι. 

«δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό» σηµαίνει το πολλαπλασιαστικό 

υλικό των ειδών δέντρων και των τεχνητών υβριδίων τους, τα 

οποία είναι σηµαντικά για δασοκοµικούς σκοπούς και 

συγκεκριµένα εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι· 

  

 «Εθνικός Κατάλογος Παραγωγών/Προµηθευτών ∆ασικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού» σηµαίνει ειδικό βιβλίο που τηρεί το 

Συµβούλιο στο οποίο αναγράφονται οι παραγωγοί και 

προµηθευτές δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που έχουν 

εξασφαλίσει άδεια από το Συµβούλιο· 

  

 «Εθνικό Μητρώο» σηµαίνει κατάλογο τον οποίο τηρεί το Συµβούλιο 

και στον οποίο καταγράφονται τα στοιχεία του εγκεκριµένου 

βασικού υλικού καθώς και αυτά των εκδιδοµένων γενικών 

πιστοποιητικών· 
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 «εµπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού» σηµαίνει την 

προσφορά προς πώληση, την έκθεση προς πώληση, την διάθεση 

προς πώληση, την πώληση και κατοχή µε σκοπό την πώληση και 

οποιαδήποτε δοσοληψία στα πλαίσια µεταβίβασης της κατοχής 

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού από ένα άτοµο σε άλλο άτοµο· 

  

 «επιθεωρητής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού» σηµαίνει 

λειτουργό του Τµήµατος ∆ασών ο οποίος ορίζεται από τον 

Πρόεδρο του Συµβουλίου για να ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή του 

Συµβουλίου πάνω σε θέµατα παραγωγής και εµπορίας δασικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού· 

  

 «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 

  

 «ετικέτα» σηµαίνει σηµείωµα ή άλλο περιγραφικό υλικό 

προσαρτηµένο πάνω στο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό το 

οποίο δεν έχει προηγουµένως χρησιµοποιηθεί· 

  

 «ιθαγενής» συστάδα ή πηγή σπόρου σηµαίνει συστάδα ή πηγή 

σπόρου που έχει εγκατασταθεί τεχνητά από σπόρο του οποίου η 

καταγωγή ευρίσκεται στην ίδια περιφέρεια προέλευσης· 

  

 «καταγωγή» σηµαίνει τον τόπο στον οποίο φύονται τα δέντρα για 

την αυτόχθονα συστάδα ή πηγή σπόρου.  Για τη µη αυτόχθονα 

συστάδα ή πηγή σπόρου, η καταγωγή είναι ο τόπος από τον οποίο 

είχαν αρχικά εισαχθεί οι σπόροι ή τα φυτά.  Η καταγωγή της 

συστάδας ή της πηγής σπόρου µπορεί να είναι άγνωστη. 

  

 «κατηγορίες δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού» σηµαίνει τις  

ακόλουθες κατηγορίες: 
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Παράρτηµα ΙΙ. 

 (α) “γνωστής πηγής”, δηλαδή, πολλαπλασιαστικό υλικό 

προερχόµενο από βασικό υλικό, το οποίο µπορεί να 

είναι είτε πηγή σπόρου, είτε συστάδα που βρίσκεται 

σε µια συγκεκριµένη περιφέρεια προέλευσης και το 

οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ· 

  

 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 

 (β) “επιλεγµένο”, δηλαδή, πολλαπλασιαστικό υλικό 

προερχόµενο από βασικό υλικό το οποίο συνίσταται 

από συστάδα η οποία βρίσκεται σε συγκεκριµένη 

περιφέρεια προέλευσης, και η οποία έχει επιλεγεί µε 

φαινοτυπικά κριτήρια σε επίπεδο πληθυσµού και 

πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ· 

  
 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα IV. 

 (γ) “χαρακτηρισµένο”, δηλαδή, πολλαπλασιαστό υλικό 

προερχόµενο από βασικό υλικό, το οποίο µπορεί να 

είναι σποροπαραγωγός κήπος, γονικά φυτά 

οικογενειών, κλώνοι ή µίγµατα κλώνων, και το οποίο 

έχει επιλεγεί φαινοτυπικά σε ατοµικό επίπεδο και 

πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV· 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτηµα V. 

 (δ) “δοκιµασµένο”, δηλαδή, πολλαπλασιαστικό υλικό 

προερχόµενο από βασικό υλικό, το οποίο µπορεί να 

είναι συστάδες,   σποροπαραγωγοί   κήποι,   γονικά   

φυτά οικογενειών, κλώνοι ή µίγµατα κλώνων.  Η 

ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού πρέπει 

να έχει αποδειχθεί µε συγκριτικές δοκιµές ή µε 

εκτίµηση της ανωτερότητας του πολλαπλασιαστικού 

υλικού που υπολογίζεται από τη γενετική αξιολόγηση 

των στοιχείων του βασικού υλικού.  Το βασικό υλικό 

πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος 

V·  

  

 «παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού» σηµαίνει όλα τα 

στάδια από τη δηµιουργία της µονάδας σπόρου, τη µετατροπή από 
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µονάδα σπόρου σε σπόρο και την καλλιέργεια του φυτευτικού 

υλικού από σπόρους και µέρη φυτών· 

  

 «παραγωγός δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού» σηµαίνει 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατέχει και λειτουργεί 

φυτώριο ή άλλη µονάδα παραγωγής δασικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού για σκοπούς εµπορίας· 

  

 «περιφέρεια προέλευσης» σηµαίνει την περιοχή ή οµάδα περιοχών 

στις οποίες επικρατούν επαρκώς οµοιόµορφες οικολογικές 

συνθήκες για ένα καθορισµένο είδος ή υποείδος και στις οποίες 

βρίσκονται συστάδες ή πηγές σπόρου µε ισοδύναµα φαινοτυπικά ή 

γενετικά χαρακτηριστικά, λαµβανοµένων υπόψη των υψοµετρικών 

ορίων· 

  

 «προέλευση» σηµαίνει καθορισµένη περιοχή στην οποία φύονται 

οι συστάδες· 

  

 «πολλαπλασιαστικό υλικό» σηµαίνει τις ακόλουθες κατηγορίες: 

  

  (α) “µονάδα σπόρου”, δηλαδή, κώνοι, ταξικαρπίες, 

καρποί και σπόροι που προορίζονται για την 

παραγωγή µητρικού υλικού· 

  

  (β) “µέρη φυτών”, δηλαδή, µοσχεύµατα βλαστών, 

µοσχεύµατα φύλλων και µοσχεύµατα ριζών, έκφυτα 

ή έµβρυα για µικροπολλαπλασιασµό, οφθαλµοί, 

καταβολάδες, ρίζες, εµβόλια, παραφυάδες και άλλα 

µέρη φυτού που προορίζονται για την παραγωγή 

µητρικού υλικού· 

  

  (γ) “µητρικό υλικό”, δηλαδή, φυτάρια που έχουν 

παραχθεί από µονάδες σπόρου, από µέρη φυτών ή 

από φυτά που προήλθαν από φυσική αναγέννηση· 
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 «προµηθευτής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού» σηµαίνει 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ασχολείται επαγγελµατικά 

µε την εµπορία ή την εισαγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού. 

  

Πεδίο εφαρµογής. 

 

Παράρτηµα Ι. 

3.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (2), οι 

παρόντες Κανονισµοί εφαρµόζονται για τα είδη που αναφέρονται 

στο Παράρτηµα Ι, τα οποία χρησιµοποιούνται για δασοκοµικούς 

σκοπούς. 

  

      (2) Οι παρόντες Κανονισµοί δεν εφαρµόζονται: 

  

  (α) σε δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό µε τη µορφή 

µητρικού υλικού ή µερών φυτών, το οποίο 

αποδεδειγµένα δεν προορίζεται για δασοκοµικούς 

σκοπούς.  Στην περίπτωση αυτή, το υλικό είναι 

κατάλληλα σηµασµένο µε ετικέτα, στην οποία 

αναγράφεται η φράση, “Για µη δασική χρήση”· και 

  

  (β) σε δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που 

αποδεδειγµένα προορίζεται για εξαγωγή ή 

επανεξαγωγή σε τρίτη χώρα, νοουµένου ότι αυτό 

είναι κατάλληλα σηµασµένο σαν τέτοιο και 

διατηρείται αποµονωµένο· 

  

Παραγωγή 

δασικού 

πολλαπλασια-

στικού υλικού.  

4.-(1) Για την παραγωγή του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού 

που προορίζεται για εµπορία χρησιµοποιείται µόνο εγκεκριµένο 

βασικό υλικό. 

  

 

Παραρτήµατα 

II, III, IV, V. 

    (2) Τηρουµένων και των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος 

Κανονισµού, το βασικό υλικό εγκρίνεται µόνο από το Συµβούλιο, 

εάν πληροί τις απαιτήσεις των Παραρτηµάτων II, III, IV ή V, 
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ανάλογα µε την περίπτωση. 

  

 

Παράρτηµα VII. 

 

Παράρτηµα VII. 

    (3) Το Συµβούλιο εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισης σύµφωνα µε το 

Έντυπο Β του Παραρτήµατος VII µε συγκεκριµένο αύξοντα αριθµό 

ο οποίος καταχωρείται στο Εθνικό Μητρώο.  Η αίτηση από τον 

παραγωγό υποβάλλεται προς το Συµβούλιο στο Έντυπο Α του 

Παραρτήµατος VII. 

  

     (4) Μετά την έγκριση, το βασικό υλικό που προορίζεται για την 

παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των κατηγοριών 

“επιλεγµένο”, “χαρακτηρισµένο” και “δοκιµασµένο” ελέγχεται σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα. 

  

     (5) Η έγκριση ανακαλείται από το Συµβούλιο σε περίπτωση που 

παύουν να πληρούνται οι απαιτήσεις των παρόντων Κανονισµών. 

  

 

 

 

 

 

    (6) Σε περίπτωση που το βασικό υλικό αποτελείται πλήρως ή εν 

µέρη από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, τότε αυτό 

µπορεί να είναι αποδεκτό µόνο εάν είναι ασφαλές για την υγεία του 

ανθρώπου και το περιβάλλον και πληροί τις διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορά γενετικά τροποποιηµένους 

οργανισµούς. 

  

Τήρηση µητρώου  

παραγωγής 

δασικού 

πολλαπλασια-

στικού υλικού. 

5.-(1) Ο παραγωγός δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού οφείλει να 

τηρεί ειδικό βιβλίο που ονοµάζεται «Μητρώο Παραγωγής ∆ασικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού», στο οποίο αναγράφει αναλυτικά τα 

είδη και τις ποσότητες του υλικού που καλλιεργεί ή διαθέτει και τη 

διαδικασία παραγωγής.  Ο τύπος του Μητρώου προσδιορίζεται µε 

οδηγίες του Συµβουλίου και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 

περιέχονται στην παράγραφο (2). 

  

     (2) Σε όλα τα στάδια της παραγωγής του δασικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού, ο παραγωγός οφείλει να διατηρεί το 

πολλαπλασιαστικό υλικό χωριστά σε παρτίδες ανάλογα µε το 
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συγκεκριµένο αύξοντα αριθµό του πιστοποιητικού έγκρισης από 

την οποία έχει προέλθει το πολλαπλασιαστικό υλικό.  Κάθε 

παρτίδα υλικού πρέπει να καταγράφεται στο «Μητρώο Παραγωγής 

∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού» και αναγνωρίζεται από τα 

πιο κάτω στοιχεία: 

   

  (α) βοτανική ονοµασία· 

  

  (β) κατηγορία· 

   

  (γ) σκοπός· 

  

  (δ) τύπος και καταγωγή του βασικού υλικού· 

  (ε) αύξων αριθµός του πιστοποιητικού έγκρισης του 

βασικού υλικού· 

  

  (στ) περιφέρεια προέλευσης, για το πολλαπλασιαστικό 

υλικό των κατηγοριών “γνωστής πηγής” και 

“επιλεγµένο”· 

   

  (ζ) έτος ωρίµανσης στην περίπτωση των µονάδων 

σπόρου· 

  

  (η) ηλικία και τύπος του µητρικού υλικού ή 

µοσχευµάτων, ανεξαρτήτως αν προορίζονται για 

εντοµή, µεταφύτευση ή για τοποθέτηση σε 

εµπορευµατοκιβώτια· 

  

  (θ) εάν είναι γενετικώς τροποποιηµένο. 

  

Αγενής 

πολλαπλασια- 

σµός δασικού 

πολλαπλασιαστι-

κού υλικού. 

6. Για δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που ανήκει στις κατηγορίες 

«επιλεγµένο», «χαρακτηρισµένο» ή «δοκιµασµένο» και που 

προέρχεται από µια εγκεκριµένη µονάδα βασικού υλικού είναι 

δυνατό να γίνει µεταγενέστερος αγενής πολλαπλασιασµός. 
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Ανάµιξη δασικού 

πολλαπλασια- 

στικού υλικού. 

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού 4 

παράγραφος (2), είναι δυνατό να πραγµατοποιείται ανάµιξη του 

πολλαπλασιαστικού υλικού και να εκδίδεται νέο γενικό 

πιστοποιητικό όπως προβλέπεται στον Κανονισµό 8: 

   

  (α) όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό προέρχεται από 

µία περιφέρεια προέλευσης και ανήκει σε δύο ή 

περισσότερες εγκεκριµένες µονάδες βασικού υλικού 

της κατηγορίας «γνωστής πηγής» ή της κατηγορίας 

«επιλεγµένο»· 

  

  (β) όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό προέρχεται από 

µία περιφέρεια προέλευσης και από πηγές σπόρου 

και συστάδες της κατηγορίας «γνωστής πηγής».  Η 

νέα συνδυασµένη παρτίδα πιστοποιείται ως 

«πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από 

πηγή σπόρου»· 

  

  (γ) όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό προέρχεται από µη 

αυτόχθων ή µη ιθαγενές βασικό υλικό και από 

βασικό υλικό άγνωστης καταγωγής.  Η νέα 

συνδυασµένη παρτίδα πιστοποιείται ως «άγνωστης 

καταγωγής»· 

  

  (δ) όταν το πολλαπλασιαστικό υλικό προέρχεται από 

µια και µόνο µονάδα εγκεκριµένου βασικού υλικού 

και συλλέχθηκε από διαφορετικά έτη ωρίµανσης.  

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταγράφονται τα 

έτη ωρίµανσης καθώς και οι αναλογίες του υλικού 

που προήλθε από κάθε έτος. 

  

Έκδοση γενικού 

πιστοποιητικού. 

8.-(1) Μετά τη συγκοµιδή του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, 

το Συµβούλιο εκδίδει γενικό πιστοποιητικό για το 
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Παράρτηµα VII. 

πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από εγκεκριµένο βασικό 

υλικό, και στο οποίο παρέχονται, κατά περίπτωση, οι κατάλληλες 

πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII (Έντυπα ∆, Ε, 

ΣΤ).  Η αίτηση υποβάλλεται προς το Συµβούλιο σύµφωνα µε το 

Έντυπο Γ του Παραρτήµατος VII. 

  

      (2) Όταν πραγµατοποιηθεί µεταγενέστερος αγενής 

πολλαπλασιασµός σύµφωνα µε τον Κανονισµό 6, τότε εκδίδεται 

νέο γενικό πιστοποιητικό. 

  

     (3) Για τις περιπτώσεις που πραγµατοποιείται ανάµιξη του 

πολλαπλασιαστικού υλικού σύµφωνα µε τον Κανονισµό 7, τότε 

εκδίδεται νέο γενικό πιστοποιητικό.  

  

Προϋποθέσεις 

εµπορίας δασικού 

πολλαπλασιαστι-

κού υλικού. 

 

9.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας 

νοµοθεσίας που αφορά τα Μέτρα Προστασίας κατά της Εισαγωγής 

και Εξάπλωσης Επιβλαβών Οργανισµών για τα Φυτά ή Φυτικά 

Προϊόντα Νόµου του 2002, το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που 

προέρχεται από εγκεκριµένο βασικό υλικό διατίθεται στο εµπόριο 

εφόσον πληρούνται τα πιο κάτω: 

  

 

Παράρτηµα Ι. 

 

 

 (α) το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών του 

Παραρτήµατος Ι διατίθεται στο εµπόριο µόνο εάν 

υπάγεται στις κατηγορίες «γνωστής πηγής», 

«επιλεγµένο», «χαρακτηρισµένο» ή «δοκιµασµένο»· 

  

 

Παράρτηµα Ι. 

 

 

 (β) το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό των τεχνητών 

υβριδίων του Παραρτήµατος Ι, διατίθεται στο 

εµπόριο µόνο εάν υπάγεται στις κατηγορίες 

«επιλεγµένο», «χαρακτηρισµένο» ή «δοκιµασµένο»· 
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Παράρτηµα Ι. 

 (γ) το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών και 

των τεχνητών υβριδίων του Παραρτήµατος Ι, τα 

οποία έχουν  παραχθεί  µε  αγενή πολλαπλασιασµό, 

διατίθεται στο εµπόριο µόνο εάν έχει ταξινοµηθεί 

στις κατηγορίες «επιλεγµένο», «χαρακτηρισµένο»  ή 

«δοκιµασµένο».  Το πολλαπλασιαστικό υλικό της 

κατηγορίας «επιλεγµένο» µπορεί να διατεθεί στο 

εµπόριο µόνο εάν έχει πολλαπλασιαστεί µαζικά µε 

σπόρους·   

  
 

Παράρτηµα Ι. 

 

 

 

 

 (δ) το δασικό αναπαραγωγικό υλικό των ειδών και 

τεχνητών υβριδίων του Παραρτήµατος Ι, το οποίο 

αποτελείται πλήρως ή εν µέρει από γενετικώς 

τροποποιηµένους οργανισµούς, διατίθεται στο 

εµπόριο  µόνο  εάν  έχει  ταξινοµηθεί  στη κατηγορία 

«δοκιµασµένο»  και πληροί τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας που αφορά 

γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. 

  

 

 

 

Παράρτηµα VI. 

    (2) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (1), το δασικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από εγκεκριµένο βασικό 

υλικό θα πρέπει επιπρόσθετα να πληροί τις σχετικές απαιτήσεις 

του Παραρτήµατος VI. 

  

Έγκριση για 

διάθεση δασικού 

πολλαπλασια- 

στικού υλικού σε 

ειδικές 

περιπτώσεις. 

 

10.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας 

νοµοθεσίας που αφορά τα Μέτρα Προστασίας κατά της Εισαγωγής 

και Εξάπλωσης Επιβλαβών Οργανισµών για τα Φυτά ή Φυτικά 

Προϊόντα, και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των παρόντων 

Κανονισµών, το Συµβούλιο, µε βάση σχετική απόφαση της 

Επιτροπής που καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται, 

δύναται να παρέχει άδεια για χορήγηση στην Κυπριακή αγορά:  
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  (α) δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που 

αποδεδειγµένα θα χρησιµοποιηθεί για δοκιµές, 

επιστηµονικούς σκοπούς, εργασίες επιλογής ή τη 

διατήρηση γενετικού υλικού· 

  
  (β) µονάδων σπόρου που αποδεδειγµένα δεν 

προορίζονται για δασοκοµικούς σκοπούς· 

  

  νοουµένου ότι είναι κατάλληλα σηµασµένα µε ετικέτες σαν 

τέτοια.   Στην   περίπτωση   αυτή   οι   ετικέτες   φέρουν   τη 

σφραγίδα του Συµβουλίου, βεβαίωση του Επιθεωρητή 

∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού και την ηµεροµηνία 

βεβαίωσης. 

  

Εισαγωγή 

δασικού 

πολλαπλασια-

στικού υλικού  

από τρίτη χώρα. 

11.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (2), για την 

εισαγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτη χώρα 

πρέπει να υπάρχει απόφαση από το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων,  δυνάµει  του  άρθρου 19  της  Οδηγίας 99/105/ΕΚ του 

Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε την εµπορία του 

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, ότι το υλικό αυτό παρέχει τις 

ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά την έγκριση του βασικού του υλικού και 

τα µέτρα που λαµβάνονται για την παραγωγή του µε σκοπό την 

εµπορία µε εκείνες που παρέχει το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό 

που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρεί τις διατάξεις 

των παρόντων Κανονισµών. 

  

       (2) Μέχρι την έκδοση απόφασης δυνάµει της παραγράφου (1) 

το Συµβούλιο δύναται να λάβει απόφαση για την εισαγωγή δασικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτη χώρα, εφόσον υπάρχει 

εξουσιοδότηση από την Επιτροπή. 

  

Εγγραφή 

παραγωγών/προ-

µηθευτών 

δασικού 

12. Οι παραγωγοί και οι προµηθευτές δασικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στον Εθνικό Κατάλογο 

Παραγωγών/Προµηθευτών ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
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πολλαπλασιαστι-

κού υλικού στον 

Εθνικό Κατάλογο 

Παραγωγών/ 

Προµηθευτών 

∆ασικού 

Πολλαπλασιαστι-

κού Υλικού. 

και να έχουν εξασφαλίσει άδεια από το Συµβούλιο.  Η αίτηση για 

εγγραφή του παραγωγού ή προµηθευτή υποβάλλεται σε ειδικό 

έντυπο που παραχωρείται στον αιτητή από το Συµβούλιο.  Η 

εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, το Συµβούλιο όµως µπορεί 

να αρνηθεί την ανανέωση της είτε να την ανακαλέσει πριν από τη 

λήξη της, εφόσον δεν πληρούνται οι διατάξεις των παρόντων 

Κανονισµών. 

  

Τήρηση Μητρώου 

Προµήθειας  

∆ασικού  

Πολλαπλασιαστι-

κού Υλικού. 

13. Ο προµηθευτής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού οφείλει να 

τηρεί ειδικό βιβλίο που ονοµάζεται «Μητρώο Προµήθειας ∆ασικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού», στο οποίο αναγράφει όλα τα στοιχεία 

για τις ποσότητες δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που κατέχει 

ή διαθέτει στο εµπόριο.  Ο τύπος του µητρώου προσδιορίζεται µε 

οδηγίες του Συµβουλίου.  Ο προµηθευτής διαβιβάζει στο 

Συµβούλιο όποτε αυτό του ζητηθεί, στοιχεία µε λεπτοµέρειες όλων 

των αποθεµάτων που έχει στην κατοχή του και διαθέτει στο 

εµπόριο. 

  

Πληροφορίες που 

πρέπει να 

συνοδεύουν το 

προς διάθεση 

δασικό 

πολλαπλα-

σιαστικό υλικό. 

14.-(1) Το πολλαπλασιαστικό υλικό µπορεί να διατεθεί στην αγορά 

µόνο σε παρτίδες που είναι σύµφωνες µε τους Κανονισµούς 6 και 

7 και την παράγραφο (2) του Κανονισµού 5, συνοδεύονται από 

ετικέτα ή έγγραφο του προµηθευτή στην οποία πέραν των 

στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο (2) του Κανονισµού 

5, περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

  

  (α) ο αριθµός του γενικού πιστοποιητικού που εκδίδεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο (1) του Κανονισµού 7· 

  

  (β) το όνοµα του προµηθευτή· 

  

  (γ) η παρεχόµενη ποσότητα· 

  

  (δ) εάν το υλικό προέρχεται από αγενή 

πολλαπλασιασµό. 
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       (2) Όσον αφορά στους σπόρους, η ετικέτα ή το έγγραφο του 

προµηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) πρέπει να 

περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες αξιολογούνται, 

από εγκεκριµένα από το Συµβούλιο εργαστήρια ελέγχου: 

  

  (α) καθαρότητα: το ποσοστό ανά βάρος καθαρού 

σπόρου, άλλου σπόρου και αδρανών υλικών του 

προϊόντος που διατίθεται στην αγορά ως παρτίδα 

σπόρου· 

   

  (β) το ποσοστό φυτρωτικότητας του καθαρού σπόρου, 

ή το ποσοστό βιωσιµότητας όταν η αξιολόγηση του 

είναι αδύνατη ή ανέφικτη και που υπολογίζεται µε 

ειδική µέθοδο· 

  

  (γ) το βάρος 1000 καθαρών σπόρων· 

  

  (δ) ο αριθµός σπόρων που φυτρώνουν ανά 

χιλιόγραµµο του προϊόντος που διατίθεται στην 

αγορά ως σπόρος ή, όταν η αξιολόγηση του 

αριθµού αυτού είναι αδύνατη ή ανέφικτη, ο αριθµός 

βιώσιµων σπόρων ανά χιλιόγραµµο· 

  

        (3) Για την εξασφάλιση της ταχείας διαθεσιµότητας των 

σπόρων τρέχουσας σοδειάς, επιτρέπεται η εµπορία µέχρι τον 

πρώτο αγοραστή, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η 

δοκιµή φυτρωτικότητας που προβλέπεται στην παράγραφο (2), 

υποπαράγραφος (β).  Ο προµηθευτής ενηµερώνει το Συµβούλιο 

για την τήρηση των όρων της παραγράφου (2), υποπαραγράφους 

(β) και (δ), το συντοµότερο δυνατό. 

  

 

 

      (4) Ειδικά για τα είδη Populus spp., τα µέρη φυτών διατίθενται 

στο εµπόριο µόνο όταν στην ετικέτα ή το έγγραφο του προµηθευτή 
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Παράρτηµα VI. 
αναφέρεται η κατηγορία σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI, µέρος Γ, 

παράγραφος 2, σηµείο (β). 

  

       (5) Στις περιπτώσεις δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού που 

προέρχεται από βασικό υλικό που αποτελείται από γενετικά 

τροποποιηµένους οργανισµούς, κάθε επίσηµη ή ανεπίσηµη ετικέτα 

ή έγγραφο σχετικά µε την παρτίδα πρέπει να αναφέρει το γεγονός 

αυτό. 

  

Χρήση έγχρωµης 

ετικέτας. 

15. Εάν για οποιαδήποτε κατηγορία του δασικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού χρησιµοποιείται έγχρωµη ετικέτα, το 

χρώµα της ετικέτας που χρησιµοποιεί ο προµηθευτής πρέπει να 

είναι κίτρινο για την κατηγορία «γνωστής πηγής», πράσινο για την 

κατηγορία «επιλεγµένο», ρόδινο για την κατηγορία 

«χαρακτηρισµένο» και κυανό για την κατηγορία «δοκιµασµένο» 

πολλαπλασιαστικό υλικό. 

  

Ειδική 

συσκευασία 

σπόρου. 

16. Οι µονάδες σπόρου διατίθενται στο εµπόριο µόνο σε 

σφραγισµένες συσκευασίες.  Το σύστηµα σφράγισης είναι τέτοιο, 

ώστε να αχρηστεύεται όταν ανοίγεται η συσκευασία. 

  

Έλεγχος 

παραγωγής και 

εµπορίας δασικού 

πολλαπλασιαστι-

κού υλικού. 

17.-(1) Για σκοπούς ελέγχου της παραγωγής και εµπορίας του 

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και για εξακρίβωση φυτικών 

ασθενειών, ο Επιθεωρητής ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

έχει την εξουσία: 

  
  (α) να εισέρχεται ελεύθερα σε οποιαδήποτε µονάδα 

παραγωγής δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, 

αποθήκες ή άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες 

υπάρχει δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό και να 

προβαίνει στον κατάλληλο έλεγχο ή να λαµβάνει 

δείγµατα του υλικού αυτού στην παρουσία του 

παραγωγού ή προµηθευτή δασικού 

πολλαπλασιαστικού υλικού· 



 17 

  
  (β) σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές της 

∆ηµοκρατίας, να εισέρχεται σε λιµάνια, αεροδρόµια 

ή άλλους σταθµούς  µεταφοράς  εµπορευµάτων  και 

να διεξάγει έλεγχο σε πλοία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα 

ή άλλα µεταφορικά µέσα στα οποία  υπάρχει δασικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό ή να λαµβάνει δείγµα του 

υλικού αυτού στην παρουσία των αρµοδίων αρχών. 

  

       (2) Ο έλεγχος δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για τους 

σκοπούς του παρόντος κανονισµού µπορεί επίσης να διενεργείται: 

  

  (α) σε εγκεκριµένα από το Συµβούλιο εργαστήρια 

ελέγχου· 

  

  (β) σε χώρους διαλογής και συσκευασίας· 

  

  (γ) στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συντήρησης 

του· 

  
  (δ) στα διάφορα µέσα µεταφοράς του· και 

  
  (ε) στους χώρους πώλησης του. 

  

Απαγόρευση 

διάθεσης δασικού 

πολλαπλασιαστι-

κού υλικού για 

διάφορους 

λόγους. 

18. Αν διαπιστωθεί ότι η χρήση στη ∆ηµοκρατία ορισµένου 

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για σπορά ή φύτευση θα είχε 

αρνητικές επιπτώσεις στους δασοκοµικούς, περιβαλλοντικούς ή 

γενετικούς πόρους, ή στη βιοπικοιλότητα ή την ανθρώπινη υγεία, 

το Συµβούλιο δύναται να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για να 

απαγορεύσει τη χρήση του πολλαπλασιαστικού αυτού υλικού για 

σπορά ή φύτευση στο σύνολο ή σε τµήµα της ∆ηµοκρατίας. 

  

Τροποποίηση του 

Παραρτήµατος Ι. 

Παράρτηµα Ι. 

19. Ο Υπουργός δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί τον κατάλογο 

που αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι. 
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Έναρξη ισχύος. 20. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα 

καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που 

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

(Κανονισµοί 2, 3, 9, 19) 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΙ∆ΩΝ  ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΗΤΩΝ  ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ 

 

Abies  alba  Mill. Pinus  canariensis  C.  Smith 

Abies  cephaloníca  Loud. Pinus  cembra  L. 

Abies  grandis  Lindl. Pinus  contorta  Loud. 

Abies pinsapo  Boiss. Pinus  halepensis  Mill. 

Acer  platanoides  L. Pinus  leucodermis  Antoine 

Acer pseudoplatanus  L. Pinus  nígra  Arnold 

Alnus  glutinosa  Gaertn. Pinus  pinaster  Ait. 

Alnus  incana  Moench.  Pinus  pinea  L. 

Betula  pendula  Roth.   Pinus  radiata  D.  Don. 

Betula  pubescens  Ehrh. Pinus  sylvestris  L. 

Carpinus  betulus  L. Populus  spp.  και  τεχνητά  υβρίδια                   
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µεταξύ  των  ειδών  αυτών .  

Castanea  sativa  Mill. Prunus  avium  L. 

Cedrus  atlantica  Carr.  Pseudotsuga  menziesii  Franco 

Cedrus  libani  A.  Richard Ouercus  cerris L 

Fagus  silvatica  L. Ouercus  ilex  L. 

Fraxinus  angustifolia  Vahl. Ouercus  petraea  Liebl. 

Fraxinus  exelsior  L. Ouercus  pubescens  Willd. 

Larix  decidua  Mill. Ouercus  robur  L. 

Larix  x  eurolepis  Henry Ouercus  rubra  L. 

Larix  kaempferi  Carr. Ouercus  suber  L. 

Larix  sibirica  Ledeb. Robinia  psuedoacacia  L. 

Picea  abies  Karst. Tilia  cordata  Mill. 

Picea  sitchensis  Carr. Tilia  platyphyllos  Scop. 

Pinus  brutia  Ten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(Κανονισµοί 2, 4) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ  

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ 

 «ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΗΓΗΣ» 

 

1.   Το βασικό υλικό είναι πηγή σπόρου ή συστάδα που βρίσκεται σε µια και 

µόνο περιφέρεια προέλευσης. 

 

2.   Η πηγή σπόρου ή η συστάδα πρέπει να ανταποκρίνεται στα πιο κάτω 

κριτήρια: 
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(α) Αποµόνωση. Η πηγή σπόρου ή η συστάδα βρίσκονται σε 

ικανοποιητική απόσταση από ανεπιθύµητες συστάδες του ίδιου είδους 

ή από συστάδες είδους ή ποικιλίας που δύναται να δώσει υβρίδια µε 

τα εν λόγω είδη. 

(β) Οµοιογένεια. Η πηγή σπόρου ή η συστάδα είναι οµοιογενείς και 

παρουσιάζουν κανονικό βαθµό ατοµικής απόκλισης των 

µορφολογικών χαρακτήρων. 

 
(γ) Μορφή και τρόπος αύξησης. Τα δέντρα της πηγής σπόρου ή 

συστάδας πρέπει να παρουσιάζουν ιδιαίτερα καλή µορφολογική 

εµφάνιση, κυρίως όσον αφορά στην ευθυτένεια του κορµού, στην 

πληροµορφία του κορµού, στη διάταξη και λεπτότητα των κλάδων και 

στη φυσική αποκλάδωση.  Επιπρόσθετα, το ποσοστό των διχαλωτών 

και και στρεψόϊνων δέντρων θα πρέπει να είναι µικρό. 

   

(δ) Υγεία και ανθεκτικότητα. Η συστάδα είναι γενικά υγιής και 

παρουσιάζει, εκεί που φύεται, τη µεγαλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα 

στους επιβλαβείς οργανισµούς, καθώς και στις αντίξοες εξωτερικές 

συνθήκες. 

 (ε) Μέγεθος πληθυσµού. Η πηγή σπόρου ή η συστάδα αποτελούνται 

από µια ή περισσότερες οµάδες δέντρων µε επαρκείς δυνατότητες 

σταυρεπικονίασης.  Η συστάδα θα πρέπει να συγκροτείται από 

ικανοποιητικό αριθµό µη συγγενών ατόµων ανά µονάδα επιφάνειας για 

να αποφεύγονται τα ανεπιθύµητα αποτελέσµατα της 

αυτογονιµοποίησης. 

 

(στ) 

 

 

Ηλικία. Η συστάδα αποτελείται κατά το δυνατόν από δέντρα τέτοιας 

ηλικίας, ώστε  να είναι δυνατόν τα πιο πάνω κριτήρια να εκτιµηθούν 

εύκολα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

(Κανονισµοί 2 και 4) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ 

 « ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ» 

 

 

Η συστάδα πρέπει να ανταποκρίνεται στα πιο κάτω κριτήρια: 

 

1.   Καταγωγή.  Πρέπει να προσδιορίζεται είτε µε ιστορικές  µαρτυρίες είτε µε 

άλλα κατάλληλα µέσα εάν η συστάδα είναι αυτόχθων/ιθαγενής, µη 

αυτόχθων/µη ιθαγενής ή άγνωστης καταγωγής και για το µη αυτόχθον/µη 

ιθαγενές βασικό υλικό πρέπει να αναφέρεται η καταγωγή εφόσον είναι 

γνωστή. 

 

2.   Αποµόνωση. Η συστάδα πρέπει να βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από 

υποβαθµισµένες συστάδες των ίδιων ειδών ή από συστάδες συγγενικού 

είδους ή ποικιλίας, που µπορεί να υβριδίζουν µε τα εν λόγω είδη. 

 

3.    Πυκνότητα του πληθυσµού. Η συστάδα πρέπει να αποτελείται από µια 

ή περισσότερες οµάδες δέντρων ορθά κατανεµηµένων µε επαρκή αριθµό 

ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική σταυρεπικονίαση. Για να αποφεύγονται 

ανεπιθύµητες επιπτώσεις αυτογονιµοποίησης, οι επιλεγµένες συστάδες 

πρέπει να αποτελούνται από επαρκή αριθµό και πυκνότητα δέντρων στη 

συγκεκριµένη περιοχή. 

 

4.   Ηλικία και ανάπτυξη. Η συστάδα πρέπει να αποτελείται από δέντρα των 

οποίων η ηλικία ή το στάδιο ανάπτυξης επιτρέπουν να εκτιµούνται σαφώς τα 

κριτήρια επιλογής. 
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5.    Οµοιοµορφία. Η συστάδα πρέπει να παρουσιάζει κανονικό βαθµό 

ατοµικής απόκλισης των µορφολογικών γνωρισµάτων. Εφόσον είναι 

αναγκαίο, πρέπει να αποµακρύνονται τα µειονεκτούντα δέντρα. 

 

6.  Προσαρµοστικότητα. Η προσαρµογή στις οικολογικές συνθήκες που 

επικρατούν στην περιφέρεια προέλευσης πρέπει να είναι εµφανής. 

 

7.   Υγεία και ανθεκτικότητα. Τα δέντρα της συστάδας πρέπει γενικά να µην 

έχουν προσβληθεί από επιβλαβείς οργανισµούς και να είναι ανθεκτικά στις 

δυσµενείς κλιµατικές και τοπικές συνθήκες, πλην των βλαβών από τη 

ρύπανση, εκεί όπου φυτεύονται. 

 

8.   Όγκος παραγωγής. Για την έγκριση των επιλεγµένων συστάδων, ο 

όγκος παραγωγής ξύλου πρέπει κανονικά να υπερέχει από το µέσο αποδεκτό 

όρο σε παρόµοιες οικολογικές συνθήκες και συνθήκες διαχείρισης. 

 

9.     Ποιότητα ξύλου. Η ποιότητα της  ξυλείας λαµβάνεται υπόψη και σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να αποτελεί ουσιώδες κριτήριο. 

 

10. Μορφή και τρόπος ανάπτυξης. Τα δέντρα της συστάδας πρέπει να 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα καλή µορφολογική εµφάνιση, κυρίως όσον αφορά 

στην ευθυτένεια του κορµού, στην πληροµορφία του κορµού, στη διάταξη και 

λεπτότητα των κλάδων και στη φυσική αποκλάδωση.  Επιπρόσθετα, το 

ποσοστό διχαλωτών και στρεψόϊνων δέντρων θα πρέπει να είναι µικρό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

(Κανονισµοί 2 και 4) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ∆ΑΣΙΚΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ 

«ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ» 

 

 

1.   Σποροπαραγωγός κήπος: 

 

(α) Ο τύπος, ο στόχος, ο σχεδιασµός των διασταυρώσεων και η διάταξη 

στο σποροπαραγωγό κήπο, τα συστατικά, η αποµόνωση, η τοποθεσία 

και οποιαδήποτε αλλαγή αυτών πρέπει να εγκρίνονται και να 

καταχωρούνται από το Συµβούλιο. 

 

(β) Οι κλώνοι ή οικογένειες που συνθέτουν το σποροπαραγωγό κήπο 

πρέπει να επιλέγονται για τα εξαιρετικά γνωρίσµατα τους και πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στις απαιτήσεις των σηµείων 4, 6, 7, 8, 9 και 

10 του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 

(γ) Οι κλώνοι ή οι οικογένειες που συνθέτουν το σποροπαραγωγό κήπο  

φυτεύονται ή έχουν φυτευτεί σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει εγκρίνει   

το Συµβούλιο και το οποίο έχει καταρτισθεί κατά τρόπο που να µπορεί 

να αναγνωρίζεται το κάθε συστατικό. 

 

(δ) Η αραίωση που διεξάγεται στο σποροπαραγωγό κήπο πρέπει να 

περιγράφεται µαζί µε τα χρησιµοποιούµενα κριτήρια επιλογής για την 

αραίωση και να καταχωρείται από το Συµβούλιο. 

 

(ε) Η διαχείριση των σποροπαραγωγών κήπων και η συγκοµιδή των 

σπόρων πραγµατοποιούνται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι 

επιδιωκόµενοι στόχοι.  Στην περίπτωση που ο σποροπαραγωγός 

κήπος προορίζεται για την παραγωγή τεχνητού υβριδίου, πρέπει να 
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καθορίζεται µε δοκιµή επαλήθευσης το ποσοστό των υβριδίων του 

πολλαπλασιαστικού υλικού. 

 

 

2.   Γονικά φυτά οικογένειας (-ών):   

 

(α) Τα γονικά φυτά επιλέγονται για τα εξαιρετικά γνωρίσµατά τους και 

δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στις απαιτήσεις των σηµείων 4, 6, 7, 8, 9 και 

10 του Παραρτήµατος ΙΙΙ ή επιλέγονται για τη συνδυαστική τους 

ικανότητα. 

 

(β) Ο στόχος, ο σχεδιασµός των διασταυρώσεων και το σύστηµα 

επικονίασης, τα συστατικά, η αποµόνωση και η τοποθεσία και 

οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή αυτών πρέπει να εγκρίνονται και να  

καταχωρούνται από το Συµβούλιο. 

 

(γ) Η ταυτότητα, ο αριθµός και η αναλογία των γονικών φυτών του 

µίγµατος πρέπει  να εγκρίνονται και να καταχωρούνται από το 

Συµβούλιο. 

 

(δ) Στην περίπτωση γονικών φυτών που προορίζονται για την παραγωγή 

τεχνητού υβριδίου, το ποσοστό των υβριδίων του πολλαπλασιαστικού 

υλικού πρέπει να προσδιορίζεται µε δοκιµή επαλήθευσης. 

 

 

3.     Κλώνοι 

 

(α) Οι κλώνοι πρέπει να αναγνωρίζονται από χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

που έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί από το Συµβούλιο. 

 

(β) Η αξία των κλώνων βασίζεται στην εµπειρία ή αποδεικνύεται µε 

επαρκώς µακροχρόνιο πειραµατισµό. 

 

(γ) Οι πρόδροµοι (ortets) που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των 

κλώνων επιλέγονται για τα εξαιρετικά τους γνωρίσµατα και πρέπει να 
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δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στις απαιτήσεις των σηµείων 4, 6, 7, 8, 9 και 

10 του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 

 

4.    Μίγµατα κλώνων: 

 

(α) Τα µίγµατα κλώνων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σηµείων 

3(α), 3(β) και 3(γ). 

 

(β) Η ταυτότητα, ο αριθµός και η αναλογία των κλώνων που απαρτίζουν το 

µίγµα, η µέθοδος επιλογής και το αρχικό υλικό πρέπει να εγκρίνονται 

και να καταχωρούνται από το Συµβούλιο. Κάθε µίγµα πρέπει να 

περιλαµβάνει  επαρκή γενετική ποικιλότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(Κανονισµοί 2 και 4) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ 

«∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ» 

 

 

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 

(α) Γενικά 

 

Το βασικό υλικό πρέπει να ικανοποιεί τις κατάλληλες απαιτήσεις των 

Παραρτηµάτων ΙΙΙ ή IV. 

Οι δοκιµές που διεξάγονται για την έγκριση του βασικού υλικού προετοιµάζονται, 

σχεδιάζονται, εκτελούνται και τα αποτελέσµατά τους ερµηνεύονται σύµφωνα µε 

διεθνώς αναγνωρισµένες διαδικασίες.  Για τις συγκριτικές δοκιµές, το ελεγχόµενο 

πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συγκρίνεται µε ένα ή κατά προτίµηση µε 

πολλά εγκεκριµένα ή προεπιλεγµένα πρότυπα. 

 

 

 

(β) Γνωρίσµατα που πρέπει να εξετάζονται: 

 

(i) Οι δοκιµές αποσκοπούν στην αξιολόγηση συγκεκριµένων 

γνωρισµάτων, τα οποία πρέπει να αναφέρονται για κάθε δοκιµή· 

 

(ii) Σηµασία πρέπει να δίνεται στην προσαρµοστικότητα, την ανάπτυξη και 

τους σηµαντικούς βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.  Επιπλέον, 

άλλα γνωρίσµατα που θεωρούνται σηµαντικά για τον επιδιωκόµενο 

ειδικό σκοπό πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση µε τις οικολογικές 

συνθήκες της περιφέρειας στην οποία διεξάγεται η δοκιµή. 
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(γ)  Τεκµηρίωση 

 

Τα µητρώα του παραγωγού πρέπει να περιγράφουν τις τοπικές συνθήκες των 

δοκιµών, συµπεριλαµβανοµένης της τοποθεσίας, του κλίµατος, του εδάφους, της 

προηγούµενης χρήσης, της εγκατάστασης, της διαχείρισης και των ζηµιών που 

οφείλονται σε βιοτικούς/αβιοτικούς παράγοντες και να διατίθενται στο Συµβούλιο.  

Η ηλικία του υλικού και τα αποτελέσµατα κατά την αξιολόγηση πρέπει να 

καταχωρούνται από το Συµβούλιο. 

 

 

(δ)  Προετοιµασία των δοκιµών 

 

(i) Κάθε δείγµα πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται, πρέπει να  

φυτεύεται και η διαχείριση του να διεκπεραιώνεται µε πανοµοιότυπο 

τρόπο στο βαθµό που το επιτρέπουν οι τύποι του φυτικού υλικού· 

 

(ii) Για κάθε δοκιµή εφαρµόζεται έγκυρος στατιστικός σχεδιασµός µε 

επαρκή αριθµό δένδρων προκειµένου να µπορούν να αξιολογούνται τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόµενου συστατικού. 

 

(ε)  Ανάλυση και επικύρωση των αποτελεσµάτων 

 

(i) Τα δεδοµένα από τις δοκιµές να αναλύονται µε διεθνώς 

αναγνωρισµένες στατιστικές µεθόδους όπως και τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάζονται για κάθε εξεταζόµενο γνώρισµα· 

 

(ii) Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για τη δοκιµή και τα απορρέοντα 

λεπτοµερή αποτέλεσµα τίθενται στη διάθεση όλων των 

ενδιαφεροµένων· 

 

(iii) ∆ηλώνεται η περιφέρεια πιθανής προσαρµογής, στη χώρα όπου 

διεξάγεται η δοκιµή, όπως και τα χαρακτηριστικά που µπορεί να 

περιορίσουν τη χρησιµότητά της δοκιµής· 
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(iv) Εάν κατά τις δοκιµές αποδεικνύεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό δεν 

κατέχει τουλάχιστον τα  χαρακτηριστικά του βασικού υλικού ή 

ανθεκτικότητας του βασικού υλικού σε επιβλαβείς οργανισµούς 

οικονοµικής σηµασίας, τότε αυτό το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να  

απορρίπτεται. 

 

 

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗ  ΓΕΝΕΤΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ  

ΒΑΣΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 

 

(α) Τα συστατικά του ακόλουθου βασικού υλικού µπορούν να 

αξιολογούνται από γενετική άποψη: σποροπαραγωγοί κήποι, γονικά 

φυτά οικογένειας(-ων), κλώνοι και µείγµατα κλώνων. 

 

(β) Τεκµηρίωση 

     

        Η ακόλουθη πρόσθετη τεκµηρίωση απαιτείται για την έγκριση του   

        βασικού υλικού: 

 

           (i)   Η ταυτότητα, η καταγωγή και η γενεαλογία των αξιολογούµενων   

                 συστατικών· 

            

(ii) Ο σχεδιασµός των διασταυρώσεων βάσει του οποίου παρήχθηκε 

το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιµοποιείται στη δοκιµή 

αξιολόγησης. 

 

     (γ) ∆ιαδικασίες της δοκιµής 

      

 Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

(i) Η γενετική αξία κάθε συστατικού πρέπει να εκτιµάται µε δοκιµή 

αξιολόγησης σε δύο ή περισσότερες θέσεις, από τις οποίες 

τουλάχιστον η µία πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική της 

προτεινόµενης χρήσης του πολλαπλασιαστικού υλικού· 
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(ii) Η εκτιµώµενη ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού που 

πρόκειται να διατεθεί στην αγορά υπολογίζεται µε βάση την 

παραπάνω γενετική αξία και τον ειδικό σχεδιασµό των 

διασταυρώσεων· 

 

(iii) Οι δοκιµές αξιολόγησης και οι γενετικοί υπολογισµοί πρέπει 

εγκρίνονται από το Συµβούλιο. 

 

(δ) Ερµηνεία 

               

(i) η εκτιµώµενη ανωτερότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού 

υπολογίζεται σε σχέση µε ένα πληθυσµό αναφοράς για ένα 

γνώρισµα ή οµάδα γνωρισµάτων· 

 

(ii) πρέπει να δηλώνεται εάν η εκτιµώµενη γενετική αξία του 

πολλαπλασιαστικού υλικού είναι κατώτερη από εκείνη του 

πληθυσµού αναφοράς για οποιοδήποτε σηµαντικό γνώρισµα. 

 

 

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 

      

      α) ∆ειγµατοληψία του πολλαπλασιαστικού υλικού 

  

(i) Το δείγµα του πολλαπλασιαστικού υλικού για τη συγκριτική δοκιµή 

πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του πολλαπλασιαστικού υλικού που 

προέρχεται από το προς έγκριση βασικό υλικό. 

 

(ii) Το πολλαπλασιαστικό υλικό για τη συγκριτική δοκιµή που έχει 

παραχθεί µε εγγενή πολλαπλασιασµό πρέπει: 

                  

 - να έχει συλλεγεί σε χρονιά καλής άνθησης και καλής παραγωγής  

καρπών / σπόρων. Eίναι δυνατόν να χρησιµοποιείται η τεχνητή  

επικονίαση. 
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           - να έχει συλλεγεί µε µεθόδους που εξασφαλίζουν την 

 αντιπροσωπευτικότητα των δειγµάτων. 

 

 

     (β)  Πρότυπο υλικό 

 

(i) η αποδοτικότητα του πρότυπου υλικού που χρησιµοποιείται για 

συγκριτικούς σκοπούς στις δοκιµές πρέπει κατά το δυνατό να είναι 

γνωστό για επαρκώς µακρόχρονη περίοδο στην περιοχή στην οποία 

πρόκειται να διεξαχθεί η δοκιµή. Το πρότυπο υλικό αντιπροσωπεύει, 

κατά κανόνα, υλικό που έχει αποδειχθεί χρήσιµο για τη δασοκοµία 

πριν αρχίσει η δοκιµή και σε οικολογικές συνθήκες στις οποίες 

προτείνεται να πιστοποιηθεί το υλικό. Το πρότυπο υλικό πρέπει να 

προέρχεται κατά το δυνατό από δασοσυστάδες που επιλέγονται 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ ή από βασικό υλικό 

που έχει επίσηµα εγκριθεί για την παραγωγή δοκιµασµένου υλικού· 

 

(ii) για τις συγκριτικές δοκιµές των τεχνητών υβριδίων, πρέπει κατά το 

δυνατό να συµπεριλαµβάνονται στο πρότυπο υλικό τα δύο γονικά 

είδη· 

 

(iii) εφόσον είναι δυνατό, χρησιµοποιούνται πολλά πρότυπα υλικά. Όταν 

είναι αναγκαίο και αιτιολογηµένο, τα πρότυπα υλικά µπορούν να 

αντικαθίστανται από το πλέον κατάλληλο του ελεγχόµενου υλικού ή 

από το µέσο όρο των συστατικών της δοκιµής· 

 

(iv) τα ίδια πρότυπα υλικά χρησιµοποιούνται σε όλες τις δοκιµές σε όσο 

το δυνατόν ευρύτερη κλίµακα τοπικών συνθηκών. 

 

(γ)     Ερµηνεία 

 

(i) η στατιστικώς σηµαντική ανωτερότητα σε σύγκριση µε το πρότυπο 

υλικό πρέπει να αποδεικνύεται για τουλάχιστον ένα σηµαντικό 

γνώρισµα· 



 31 

(ii) πρέπει να αναφέρεται εάν υπάρχουν γνωρίσµατα οικονοµικής ή 

περιβαλλοντικής σηµασίας που έχουν σηµαντικά κατώτερα 

αποτελέσµατα σε σχέση µε το πρότυπο υλικό και οι επιπτώσεις τους 

πρέπει να αντισταθµίζονται από ευνοϊκά γνωρίσµατα. 

 

 

4.    ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

 

Η προκαταρκτική αξιολόγηση των αρχικών δοκιµών αποτελεί τη βάση για 

την προσωρινή έγκριση.  Οι ισχυρισµοί για την ανωτερότητα που βασίζονται 

σε πρόωρη αξιολόγηση πρέπει να επανεξετάζονται σε µέγιστο διάστηµα 

δέκα ετών. 

 

 

 

5.    ΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 

Οι δοκιµές στο φυτώριο, στο θερµοκήπιο και στο εργαστήριο µπορούν να 

γίνονται αποδεκτές από το Συµβούλιο για τη χορήγηση προσωρινής 

έγκρισης ή τελικής έγκρισης, εφόσον µπορεί να αποδεικνύεται ότι υπάρχει 

στενή σχέση µεταξύ των µετρηµένων διακριτικών στοιχείων και των 

γνωρισµάτων που θα αξιολογηθούν κανονικά σε δοκιµές στο επίπεδο του 

δάσους.  Άλλα γνωρίσµατα που θα ελέγχονται πρέπει να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της παραγράφου 3.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

(Κανονισµός 9) 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι παρτίδες καρπών και σπόρων 

για τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. 

 

(α) Οι παρτίδες καρπών και σπόρων των ειδών που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ι, µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνο εάν η παρτίδα 

καρπών ή σπόρων εξασφαλίζει ελάχιστο επίπεδο καθαρότητας 99% για 

το είδος. 

 

(β) Παρά τις διατάξεις της παραγράφου α), στην περίπτωση στενά 

συγγενικών ειδών του Παραρτήµατος Ι, εκτός των τεχνητών υβριδίων, η 

καθαρότητα της παρτίδας καρπών ή σπόρων πρέπει να αναφέρεται εάν 

δεν είναι τουλάχιστον 99%. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα µέρη φυτών των ειδών και των 

τεχνητών υβριδίων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. 

 

 

Τα µέρη φυτών των ειδών και των τεχνητών υβριδίων που περιλαµβάνονται 

στο Παράρτηµα Ι, πρέπει να είναι ικανοποιητικής και εµπορεύσιµης 

ποιότητας.  Η ικανοποιητική και εµπορεύσιµη ποιότητα καθορίζεται µε 

αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά, την κατάσταση υγείας και το κατάλληλο 

µέγεθος.  Για το Populus spp. πρέπει να πληρούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις 

που προβλέπονται στο Μέρος Γ. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

 

Απαιτήσεις όσον αφορά στα εξωτερικά ποιοτικά πρότυπα για το 

Populus spp. που πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα βλαστού ή 

παραφυάδες. 

 

1.  Μοσχεύµατα βλαστού 

      

(α) Τα µοσχεύµατα βλαστού δεν θεωρούνται ικανοποιητικής και 

εµπορεύσιµης ποιότητας όταν: 

 

 (i) το ξύλο τους είναι ηλικίας πέραν των δύο ετών· 

 

(ii) έχουν λιγότερους από δύο καλώς αναπτυγµένους 

οφθαλµούς· 

 

(iii) είναι προσβεβληµένα από νεκρώσεις ή παρουσιάζουν 

βλάβες που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισµούς· 

 

(iv) εµφανίζουν σηµάδια ξήρανσης, υπερθέρµανσης, σήψης ή 

µαρασµού. 

      

 (β) Ελάχιστες διαστάσεις για τα µοσχεύµατα βλαστού: 

 

          - ελάχιστο µήκος: 20 cm, 

          - ελάχιστη διάµετρος στο λεπτό άκρο:      -κατηγορία ΕΕ 1:    8 mm 

                                                                            -κατηγορία ΕΕ 2:  10 mm 

 

2.  Παραφυάδες 

 

 (α) Οι παραφυάδες δεν θεωρούνται ικανοποιητικής και εµπορεύσιµης  

ποιότητας όταν: 

           

 - το ξύλο τους είναι ηλικίας πέραν των τριών ετών· 
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          - έχουν λιγότερους από πέντε αναπτυγµένους οφθαλµούς· 

          - είναι  προσβεβληµένα από νεκρώσεις ή παρουσιάζουν βλάβες που   

            προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισµούς· 

          - παρουσιάζουν σηµάδια ξήρανσης, υπερθέρµανσης, σήψης ή    

            µαρασµού· 

          -παρουσιάζουν τραύµατα άλλα από εκείνα που οφείλονται στο κλάδεµα· 

          - έχουν πολλούς βλαστούς· 

          - παρουσιάζουν υπερβολική κύρτωση του βλαστού. 

 

(β) Κατηγορίες µεγέθους για τις παραφυάδες 

 

 

Κατηγορία 

 

Ελάχιστη διάµετρος (mm) στη µέση 

της παραφυάδας 

 

Ελάχιστο ύψος (m) 

Μη µεσογειακές περιφέρειες 

Ν1 6 1,5 

Ν2 15 3,00 

Μεσογειακές περιφέρειες 

S1 25 3,00 

S2 30 4,00 

   

 

 

 

MEΡΟΣ ∆ 

 

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το µητρικό υλικό των ειδών και των 

τεχνητών υβριδίων του Παραρτήµατος Ι. 

 

 

Το µητρικό υλικό πρέπει να είναι ικανοποιητικής εµπορεύσιµης ποιότητας.  Η 

ικανοποιητική εµπορεύσιµη ποιότητα καθορίζεται βάσει των γενικών 

χαρακτηριστικών, της υγείας, της ζωτικότητας και της φυσιολογικής ποιότητας. 
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ΜΕΡΟΣ Ε 

 

 

Απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το µητρικό υλικό που 

προορίζεται για εµπορία προς τον τελικό χρήστη σε περιοχές µε 

µεσογειακό κλίµα. 

 

 

1. Το µητρικό υλικό δεν θεωρείται ότι είναι ικανοποιητικής εµπορεύσιµης 

ποιότητας εάν παρουσιάζει κάποιο από τα εξής ελαττώµατα: 

 

 

(α) τραύµατα εκτός από εκείνα που οφείλονται στις τοµές κλαδέµατος ή τα 

τραύµατα που οφείλονται στον τραυµατισµό κατά την εκρίζωση· 

 

(β) έλλειψη οφθαλµών µε δυνατότητα να σχηµατίσουν κυρίαρχο βλαστό· 

 

(γ) πολλαπλούς µίσχους· 

 

(δ) παραµορφωµένο ριζικό σύστηµα· 

 

(ε) σηµεία ξήρανσης, υπερθέρµανσης, µυκήτων, αποσύνθεσης ή άλλων 

επικίνδυνων οργανισµών· 

 

(στ)τα φυτά δεν είναι ισορροπηµένα. 
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2.   Μέγεθος φυτών 

 

 

 

Είδος 

Ανώτατη 

ηλικία (έτη) 

Ελάχιστο ύψος 

(cm) 

Ανώτατο ύψος 

 (cm) 

Ελάχιστη διάµετρος 

 ριζικού κόµβου (mm) 

Pinus halepensis 1 8 25 2 

 2 12 40 3 

Pinus leucodermis 1 8 25 2 

 2 10 35 3 

Pinus nigra 1 8 15 2 

 2 10 20 3 

Pinus pinaster 1 7 30 2 

 2 15 45 3 

Pinus pinea 1 10 30 3 

 2 15 40 4 

Quercus ilex 1 8 30 2 

 2 15 50 3 

Quercus suber 1 13 60 3 

 

 

 

3.    Mέγεθος εµπορευµατοκιβωτίου, εφόσον χρησιµοποιείται: 

 

 

Είδος Ελάχιστος όγκος του 

εµπορευµατοκιβωτίου (cm³) 

Pinus pinaster 120 

Άλλα είδη 200 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

(Κανονισµοί 4, 8) 

ΕΝΤΥΠΟ  Α: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΑΙΤΗΤΗΣ: ……………………………………………………………………...................................... 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………...................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………………………………….....................................…. 

 

Εγώ, ο πιο κάτω υποφαινόµενος ………………………………..............................………………………….. δηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις 

των περί Παραγωγής και Εµπορίας  Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόµων του 1991 µέχρι 2002, καθώς και των περί Παραγωγής, 

Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισµών του 2002 που εκδόθηκαν µε βάση αυτόν. 

Προτίθεµαι να λειτουργήσω µονάδα βασικού υλικού σύµφωνα µε τα πιο κάτω στοιχεία και αιτούµαι όπως αυτή εγγραφεί σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Νόµου και να µου εκδοθεί σχετικό Πιστοποιητικό Έγκρισης. 

  

∆ΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ:  ……………………………………………………………................................................ 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Πηγή σπόρου  

 Συστάδα  

 Σποροπαραγωγός κήπος  

 Γονικά Φυτά Οικογένειας  

 Κλώνος  

 Μίγµα Κλώνων  

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ: 

Γνωστής πηγής  

 Επιλεγµένο  

 Χαρακτηρισµένο  

 ∆οκιµασµένο  

   

ΦΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ: Μονάδα σπόρου  

 Μέρη Φυτών  

 Μητρικό Υλικό  

   

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: (α) Περιοχή/Προέλευση  …………………................... 

 (β) Υψοµετρικό εύρος: …………………................... 

 (γ) Εύρος γεωγραφικών συντεταγµένων ………………..................…. 

 (δ) Έκταση  …………..............……....…. 

 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 1. Αυτόχθον  

 2. Μή αυτόχθον  

 Περιοχή καταγωγής (εφόσον είναι γνωστή): …..............................  

 3. Ιθαγενές  

 4. Μη Ιθαγενές  

 Περιοχή καταγωγής (εφόσον είναι γνωστή): ……..........................  

 5. Άγνωστη  

 

 

………………………………….. 

(Υπογραφή Αιτητή) 

 

 
…………………………………. 

(Ηµεροµηνία) 
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ΕΝΤΥΠΟ  Β: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Οι περί Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Νόµοι του 1991 µέχρι 2002 

 

Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Κανονισµοί του 2002 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Αρ. Πιστ. Έγκρισης: .......................... 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος παραχωρεί στον (όνοµα αιτητή) 

………………………………………………………πιστοποιητικό έγκρισης µονάδας βασικού υλικού για την παραγωγή 

δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού µε τα πιο κάτω στοιχεία: 

∆ΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ:  ……………………………………………………………................................................ 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Πηγή σπόρου  

 Συστάδα  

 Σποροπαραγωγός κήπος  

 Γονικά Φυτά Οικογένειας  

 Κλώνος  

 Μίγµα Κλώνων  

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ: 

Γνωστής πηγής  

 Επιλεγµένο  

 Χαρακτηρισµένο  

 ∆οκιµασµένο  

   

ΦΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ: Μονάδα σπόρου  

 Μέρη Φυτών  

 Μητρικό Υλικό  

   

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: (α) Περιφέρεια Προέλευσης …………………................... 

 (β) Περιοχή  …………………................... 

 (γ) Υψοµετρικό εύρος: ………………..................…. 

 (δ) Εύρος γεωγραφικών συντεταγµένων …………..............……....…. 

 (ε) Έκταση  …………..............……....…. 

 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 1. Αυτόχθον  

 2. Μη αυτόχθον  

 Περιοχή καταγωγής (εφόσον είναι γνωστή): …..............................  

 3. Ιθαγενές  

 4. Μη Ιθαγενές  

 Περιοχή καταγωγής (εφόσον είναι γνωστή): ……..........................  

 5. Άγνωστη  

 

 

 

…………………………………………….. 

∆ιευθυντής Τµήµατος Γεωργίας ως 

Πρόεδρος του Συµβουλίου Άσκησης Ελέγχου 

 στην παραγωγή και εµπορία Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 



 39 

ΕΝΤΥΠΟ  Γ: 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
 

ΑΙΤΗΤΗΣ:............................................................................................................................... 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:......................................................................................................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:......................................................................................................................... 

 

Εγώ, ο πιο κάτω υποφαινόµενος …………………………………………………..........................…. δηλώνω ότι γνωρίζω τις 

διατάξεις των περί Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόµων του 1991 µέχρι 2002, καθώς 

και των περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κανονισµών του 2002 που 

εκδόθηκαν µε βάση αυτόν. 

Παρακαλώ όπως µου εκδώσετε γενικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου για το δασικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει προέλθει από: 

 

Α) Πηγή σπόρου µε Αριθµό  Πιστοποιητικού Έγκρισης.............................. .................................................... 

Β) Συστάδα µε Αριθµό  Πιστοποιητικού Έγκρισης........................................................................................... 

Γ) Σποροπαραγωγό κήπο µε Αριθµό  Πιστοποιητικού Έγκρισης...................................................................... 

∆) Γονικά φυτά οικογένειας µε Αριθµό  Πιστοποιητικού Έγκρισης.................................................................. 

Ε) Κλώνο µε Αριθµό  Πιστοποιητικού Έγκρισης.............................................................................................. 

ΣΤ) Μιγµα κλώνων µε Αριθµό  Πιστοποιητικού Έγκρισης.............................................................................. 

 

 
 

………………………………….. 

(Υπογραφή Αιτητή) 

 

 

…………………………………. 

(Ηµεροµηνία) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

∆ΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΣΥΣΤΑ∆ΕΣ 

 
ΕΝΤΥΠΟ  ∆: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι περί Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Νόµοι του 1991 µέχρι 2002 

Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Φυτικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Κανονισµοί του 2002 

 
 

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:  ΚΥΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡ. ΕΕ: CY / Αρ.     ……….. 
 
Πιστοποιείται ότι το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που περιγράφεται κατωτέρω έχει παραχθεί: 
   σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΕ                       
   ισχύουν µεταβατικές ρυθµίσεις   
 
1. Βοτανική ονοµασία: ………………………………………………………………………………………….....……. 
2. Φύση του πολλαπλασιαστικού υλικού: 
                 Μονάδα σπόρου    
                 Μέρη φυτών 
                 Μητρικό υλικό 
 
3. Κατηγορία πολλαπλασιαστικού υλικού: 
                    Γνώστης πηγής           
                    Επιλεγµένο 
                    ∆οκιµασµένο  

 4. Τύπος βασικού υλικού: 
      Πηγή σπόρου       
                   
      ∆ασοσυστάδα 

 
5. Σκοπός: …………………………………………………………………………………….………….....……………… 

6. Καταχωρηµένη ταυτότητα του βασικού υλικού στο Εθνικό Μητρώο:............................................................................ 

    ……………………………………………………………. / Μίγµα: ……………………………………………....….. 

7.         Αυτόχθον   Μη αυτόχθον  Άγνωστο  

            Ιθαγενές                Μη ιθαγενές 

8. Καταγωγή του βασικού υλικού (για το µη αυτόχθον / µη ιθαγενές υλικό, εφόσον είναι γνωστή):           

    …………………………………………………………………………………………………………………………... 

9. Χώρα και περιφέρεια προέλευσης του βασικού υλικού: ……………………………………………….................……. 

  Προέλευση (σύντοµος τίτλος, ανάλογα µε την περίπτωση): …………………………………………..........................… 

10. Υψόµετρο ή υψοµετρικό εύρος  της τοποθεσίας του βασικού υλικού: ………………………..............................…… 

11. Έτος ωρίµανσης των σπόρων: …………………………………………………………….............…………………... 

12.  Ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού: ………………………………………………….............…………………… 

13. Το υλικό που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό είναι αποτέλεσµα υποδιαίρεσης    
       µεγαλύτερης παρτίδας που καλύπτεται από προηγούµενο πιστοποιητικό ΕΕ;             ΝΑΙ                                  ΟΧΙ  
       Αρ. προηγούµενου πιστοποιητικού …………………… Ποσότητα της αρχικής παρτίδας …………... 
  
14. Χρόνος παραµονής στο φυτώριο: …………………................…...  

 
15. Έχει πραγµατοποιηθεί µεταγενέστερος αγενής πολλαπλασιασµός του υλικού που προέρχεται από σπόρο; 

  ΝΑΙ            ΟΧΙ 

 Μέθοδος πολλαπλασιασµού: ………………………  Αριθµός των κύκλων πολλαπ.: 

………..................................................…………… 

16. Άλλες σχετικές πληροφορίες: 

…………………………………………………………………….....................................……………... 

17. Όνοµα και διεύθυνση του προµηθευτή 

 

 

 
∆ιεύθυνση του Συµβουλίου: 
 
 
 

Σφραγίδα του Συµβουλίου: 
 
 
Ηµεροµηνία: 

Όνοµα του Επιθεωρητή ∆ασικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού: 
 
 
Υπογραφή: 
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∆ΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΓΡΟΥΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΓΟΝΙΚΑ ΦΥΤΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΕΝΤΥΠΟ  Ε: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι περί Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόµοι του 1991 µέχρι 2002 

Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Κανονισµοί του 2002 

 
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:  ΚΥΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡ. ΕΕ: CY / Αρ.     …….......................….. 

 
Πιστοποιείται ότι το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που περιγράφεται κατωτέρω έχει παραχθεί: 
   σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΕ                       
   ισχύουν µεταβατικές ρυθµίσεις   
 
1. α) Βοτανική ονοµασία: …………………………………………………………………………..............................................…………………… 
    β)Ονοµασία βασικού υλικού (όπως αναφέρεται στον κατάλογο): …………………………............................................................………………  
 
2. Φύση του πολλαπλασιαστικού υλικού: 
                 Μονάδα σπόρου    
                 Μέρη φυτών 
                 Μητρικό υλικό 

 
3.Κατηγορία πολλαπλασιαστικού υλικού: 
                    Επιλεγµένο 
                    ∆οκιµασµένο  

 4. Τύπος βασικού υλικού: 
      Σποροπαραγωγός Κήπος       
      Γονικά φυτά οικογένειας  

 
5. Σκοπός: ……………………………………………………………………………………………………................................………….. 

6. Καταχωρηµένη ταυτότητα του βασικού υλικού στο Εθνικό Μητρώο:.......................................................................................................... 

7.    (ανάλογα µε την     Αυτόχθον   Μη αυτόχθον  Άγνωστο  

         περίπτωση)          Ιθαγενές                       Μη ιθαγενές 

8. Καταγωγή του βασικού υλικού (για το µη αυτόχθον/µη ιθαγενές υλικό, εφόσον είναι γνωστή):           

    ………………………………………………………………………………………………………………………..............................….. 

9. Χώρα και περιφέρεια προέλευσης του βασικού υλικού: …………………………………………………..............................................…. 

  Προέλευση (σύντοµος τίτλος): ……………………………………………………………….........................................…………………... 

10. Ο σπόρος προέρχεται από ελεύθερη επικονίαση  
                                                  πρόσθετη επικονίαση 
                                                  ελεγχόµενη επικονίαση 

 

 
11. Έτος ωρίµανσης των σπόρων: 
……………............................................................…………….. 

 

 
12. Ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού: ……………………………………………....................................……………………………… 
 
13. Το υλικό που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό είναι αποτέλεσµα υποδιαίρεσης    
       µεγαλύτερης παρτίδας που καλύπτεται από προηγούµενο πιστοποιητικό ΕΕ;                    ΝΑΙ                                  ΟΧΙ  
       Αρ. προηγούµενου πιστοποιητικού …………………… Ποσότητα της αρχικής παρτίδας ………..........................................................................…... 
 
14. Χρόνος παραµονής στο φυτώριο: 
      ……………………………………… 

15. Αριθµός αντιπροσωπευτικών συστατικών:  
     Οικογένειες 
………………........................................………………… 
     Κλώνοι 
………………….......................................…………………… 

 
16. Υψόµετρο ή υψοµετρικό εύρος της τοποθεσίας του βασικού υλικού: ……………………………................................……... 

17. Έχει πραγµατοποιηθεί γενετική τροποποίηση κατά την παραγωγή του βασικού υλικού;            ΝΑΙ                                              ΟΧΙ  

18. Για το πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από γονικά φυτά οικογένειας:  Σχεδιασµός των     
      διασταυρώσεων …………… Ποσοστιαία σύνθεση των συστ. που απαρτίζουν την οικογένεια ……………. 
 
19. Έχει πραγµατοποιηθεί µεταγενέστερος αγενής πολλαπλασιασµός του υλικού που προέρχεται από  
      σπόρο ;                                                                                                                                        ΝΑΙ                               ΟΧΙ 
      Μέθοδος πολλαπλασιασµού …….................…………… Αριθµός των κύκλων του πολλαπλασιασµού 
...................................................……………… 
20. Άλλες σχετικές πληροφορίες: …............................................................................………………………………………………………. 

21. Όνοµα και διεύθυνση του προµηθευτή 

 

 

 
∆ιεύθυνση του Συµβουλίου: 
 
 
 
 

Σφραγίδα του Συµβουλίου: 
 
 
Ηµεροµηνία: 

Όνοµα του Επιθεωρητή ∆ασικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού: 
 
  
Υπογραφή: 
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∆ΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΩΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΩΝΩΝ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι περί Παραγωγής και Εµπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Νόµοι του 1991 µέχρι 2002 

Οι περί Παραγωγής, Εµπορίας και Ελέγχου ∆ασικού Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Κανονισµοί του 2002 
 
 

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:  ΚΥΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡ. ΕΕ: CY / Αρ.     ……….. 
 
Πιστοποιείται ότι το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που περιγράφεται κατωτέρω έχει παραχθεί: 
   σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΕ                       
   ισχύουν µεταβατικές ρυθµίσεις   
 
1. α)   Βοτανική ονοµασία: ………………………………………………………………………………………………. 
    β)   Ονοµασία του κλώνου ή του µίγµατος κλώνου........................................................................................................ 
2. Φύση του πολλαπλασιαστικού υλικού: 
 
                 Μέρη φυτών 
                 Μητρικό υλικό 
 
3. Κατηγορία πολλαπλασιαστικού υλικού: 
                     Επιλεγµένο 
                     ∆οκιµασµένο  

 4. Τύπος βασικού υλικού: 
      Κλώνοι       
      Μίγµατα Κλώνων 

 
5. Σκοπός: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Καταχωρηµένη ταυτότητα του βασικού υλικού στο Εθνικό Μητρώο:........................................................................ 

7.   (Ανάλογα µε την           Αυτόχθον       Μη αυτόχθον        Άγνωστο  

       περίπτωση)                  Ιθαγενές                        Μη ιθαγενές 

8. Καταγωγή του βασικού υλικού (για το µη αυτόχθον/µη ιθαγενές υλικό, εφόσον είναι γνωστή):           

    ………………………………………………………………………………………………………………….……... 

9. Χώρα και περιφέρεια προέλευσης του βασικού υλικού: …………………………………………………….............. 

  Προέλευση (σύντοµος τίτλος): …………………………………………………………………………………........... 

10. Έχει πραγµατοποιηθεί γενετική τροποποίηση κατά την παραγωγή του βασικού υλικού; Ναι            ΟΧΙ  

11. α) Μέθοδος πολλαπλασιασµού: …………………....................………. 

      β) Αριθµός πολλαπλασιαστικών κύκλων: …………….........................  

 

 
12. Ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού: ………………………........………………………………………………. 
 
13. Το υλικό που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό είναι αποτέλεσµα υποδιαίρεσης    
       µεγαλύτερης παρτίδας που καλύπτεται από προηγούµενο πιστοποιητικό ΕΕ;              ΝΑΙ                  ΟΧΙ  
       Αρ. προηγούµενου πιστοποιητικού …………………… Ποσότητα της αρχικής παρτίδας ……….............................................…... 
  
14. Χρόνος παραµονής στο φυτώριο: ..........................…………………...  

 
15. Για τα µείγµατα κλώνων: 
     Αριθµός κλώνων του µείγµατος: ………………. Ποσοστιαία σύνθεση των συστατικών που  απαρτίζουν τον    κλώνο: 

...............................................................................................................................................……………. 
   
16. Άλλες σχετικές πληροφορίες: 

…………………………………………………………………………....................................………... 

17. Όνοµα και διεύθυνση του προµηθευτή 

 

 

 

∆25β/ΕΕ/ΜΚ/κν.δασικό.πολλαπ.υλικό.020719/12/ΠΓΠ 

∆ιεύθυνση του Συµβουλίου: 
 
 
 

Σφραγίδα του Συµβουλίου: 
 
 
Ηµεροµηνία: 

Όνοµα του Επιθεωρητή ∆ασικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού: 
 
 
 
Υπογραφή: 


