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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1346/69797
Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών βαμβακιού (Gossypium spp.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
3. Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο
Κόκκαλη» (Β΄ 3903), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
638/128269/30-11-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.» (Β΄ 4250).
4. Την αριθ. 341561/2645/25.2.2000 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών» (Β΄443), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 1004/31044/10.03.2016
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 807).
5. Την αριθμ. 1803/66609/20.06.2017 απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό
των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των
ελαχίστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ει-

Αρ. Φύλλου 1995

δών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ και
2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν μετά και την τελευταία τροποποίηση τους με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/1914
της Επιτροπής (ΕΕ L 296,1.11.2016, σ. 7 και διορθωτικό
ΕΕ L 107, 25.4.2017, σ. 56)» (Β΄ 2143).
6. Την από 06-03-2018 γνωμοδότηση της Τεχνικής
Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Είδη δοκιμών
Οι επίσημες δοκιμές που διεξάγονται για την αποδοχή
των ποικιλιών βαμβακιού (Gossypium spp.) προκειμένου
να εγγραφούν στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών του άρθρου 6 του ν. 1564/1985
(Α΄164) είναι: α) Δοκιμές διακριτότητας- ομοιομορφίαςσταθερότητας (Δ.Ο.Σ.), β) Δοκιμές καλλιεργητικής αξίας
και χρήσης (Κ.Α.Χ.).
Άρθρο 2
Δοκιμές ΔιακριτότηταςΟμοιομορφίας-Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.)
Τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται κατά τη διενέργεια των δοκιμών Δ.Ο.Σ. και οι ελάχιστες προϋποθέσεις
για τη διενέργεια της εξέτασης δοκιμών Δ.Ο.Σ. ποικιλιών
βαμβακιού (Gossypium spp.) περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο δοκιμών ΤΡ 88/1 της 19-4-2016 του Κοινοτικού
Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) του Παραρτήματος Ι
του άρθρου 5 της αριθμ. 1803/66609/20.6.2017 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2143).
Άρθρο 3
Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης
(Κ.Α.Χ.).
1. Η υποψήφια για εγγραφή ποικιλία βαμβακιού
(Gossypium spp.) κρίνεται για την απόδοση της, τα αγρονομικά της χαρακτηριστικά και την αξία χρήσης της.
2. Οι δοκιμές Κ.Α.Χ. για την υποψήφια για εγγραφή
ποικιλία βαμβακιού (Gossypium spp.) διαρκούν για δύο
(2) έτη με δυνατότητα παράτασης και για τρίτο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.
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Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά που εξετάζονται κατά τις δοκιμές Κ.Α.Χ. και βαθμολογία της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας
Για να προταθεί μια ποικιλία βαμβακιού (Gossypium
spp.) για εγγραφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών συνυπολογίζονται:
1. Η απόδοση και τα αγρονομικά της χαρακτηριστικά
(βαθμοί 75). Η απόδοση και τα αγρονομικά χαρακτηριστικά του μάρτυρα ή του μέσου όρου των μαρτύρων
λαμβάνουν 75 βαθμούς και με βάση αυτούς υπολογίζονται οι βαθμοί της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας
προσθέτοντας ή αφαιρώντας βαθμούς ανάλογα με την
υπεροχή ή υστέρηση αυτής έναντι του μάρτυρα ή των
μαρτύρων, αντίστοιχα. Η απόδοση και τα αγρονομικά
χαρακτηριστικά της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας
μετριούνται σε βαμβάκι χειροσυλλογής, το οποίο εκκοκκίζεται με μακινέτο, και υπολογίζονται λαμβάνοντας
υπόψη:
α) την απόδοση σε σύσπορο βαμβάκι/στρέμμα. Η
απόδοση της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας σε σύσπορο βαμβάκι/στρέμμα μετριέται με την % υπεροχή
ή την % υστέρηση αυτής σε σύγκριση με την απόδοση
του μάρτυρα ή του μέσου όρου των μαρτύρων. Για κάθε
1 % υπεροχής ή υστέρησης της απόδοσης σε σύσπορο βαμβάκι της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας σε
σχέση με τον μάρτυρα ή τον μέσο όρο των μαρτύρων,
η υποψήφια για εγγραφή ποικιλία λαμβάνει συν (+) ή
πλην (-) 0,5 βαθμό.
β) την εκατοστιαία αναλογία ινών. Η εκατοστιαία
αναλογία ινών της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας
μετριέται με την % υπεροχή ή την % υστέρηση αυτής
σε σύγκριση με εκατοστιαία αναλογία ινών του μάρτυρα
ή του μέσου όρου των μαρτύρων. Για κάθε 1 % υπεροχής
ή υστέρησης της εκατοστιαίας αναλογίας ινών της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας σε σχέση με τον μάρτυρα
ή τον μέσο όρο των μαρτύρων, η υποψήφια για εγγραφή
ποικιλία λαμβάνει συν (+) ή πλην (-) 0,5 βαθμό.
γ) την πρωϊμότητα. Η πρωϊμότητα της υποψήφιας
για εγγραφή ποικιλίας εκφράζεται με τον δείκτη μέσης
ημερομηνίας ωρίμανσης (ΜΗΩ) της ποικιλίας (μέθοδος
Χρηστίδη). Για κάθε ημέρα διαφοράς της πρωϊμότητας
της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας άνω ή κάτω του
μάρτυρα ή του μέσου όρου των μαρτύρων αφαιρείται
ή προστίθεται από την υποψήφια για εγγραφή ποικιλία
0,5 βαθμός, αντίστοιχα.
2. Η αξία χρήσης (βαθμοί 25). Η αξία χρήσης του μάρτυρα ή του μέσου όρου των μαρτύρων λαμβάνουν 25
βαθμούς και με βάση αυτούς υπολογίζονται οι βαθμοί
της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας προσθέτοντας
ή αφαιρώντας βαθμούς ανάλογα με την υπεροχή ή
υστέρηση αυτής έναντι του μάρτυρα ή των μαρτύρων,
αντίστοιχα. Η αξία χρήσης της υποψήφιας για εγγραφή
ποικιλίας μετριέται σε βαμβάκι χειροσυλλογής, εκκοκκίζεται με μακινέτο και υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη:
α) το μήκος της ίνας (2,5 % μετρούμενο με HVI, όρια
πιστότητας 0,5).
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Κλίμακα βαθμολογίας 0 έως 5.
Μήκος (mm)

Βαθμοί

27,5- 28,0

0

28,1-28,5

1

28,6-29,0

2

29,1-29,5

3

29,6-30,0

4

30,1-30,5

5

Για κάθε 0,5 χιλιοστό μήκους ίνας της υποψήφιας για
εγγραφή ποικιλίας και του μάρτυρα μεγαλύτερο των 30,5
χιλιοστών, προστίθεται ένας βαθμός στην υποψήφια για
εγγραφή ποικιλία και τον μάρτυρα. Για κάθε 0,5 χιλιοστό
μήκους ίνας της
υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας και του μάρτυρα
μικρότερο των 27,5 χιλιοστών, αφαιρείται 1 βαθμός από
την υποψήφια για εγγραφή ποικιλία και τον μάρτυρα.
β) την ομοιομορφία μήκους ίνας (μετρούμενο με HVI).
Κλίμακα βαθμολογίας 0 έως 4.
Ομοιομορφία %
Βαθμοί
<78,0

0

78,0-81,0

1

81,1-84,0

2

84,1-87,0

3

>87,1

4

γ) τη λεπτότητα-ωριμότητα ίνας (micronaire) (μετρούμενο με HVI).
Κλίμακα βαθμολογίας 0 έως 5
Micronaire
Βαθμοί
3,8 - 4,2

5

3,7 και 4,3

4

3,6 και 4,4

3

3,5 και 4,5

2

3,4 και 4,6

1

3,3 και 4,7

0

Για κάθε 0,1 βαθμό micronaire της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας και του μάρτυρα εκτός των δοθέντων
ορίων (< 3,3 και > 4,7) αφαιρείται 1 βαθμός από την υποψήφια για εγγραφή ποικιλία και τον μάρτυρα.
δ) την αντοχή ίνας (μετρούμενο με HVI).
Η αντοχή της ίνας μετριέται σε grs/tex ως κατωτέρω:
Κλίμακα βαθμολογίας 0 έως 5
Αντοχή
Βαθμοί
27,0

0

27,1-28,0

1

28,1-29,0

2

29,1-30,0

3

30,1-31,0

4

31,1-32,0

5
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Για κάθε 1,0 grs/tex της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας και του μάρτυρα μεγαλύτερο του 32,0 grs/tex προστίθεται 1 βαθμός στην υποψήφια για εγγραφή ποικιλία
και τον μάρτυρα. Για κάθε 1,0 grs/tex της υποψήφιας
για εγγραφή ποικιλίας και του μάρτυρα μικρότερο του
27,0 grs/tex αφαιρείται 1 βαθμός από την υποψήφια για
εγγραφή ποικιλία και τον μάρτυρα.
Η βαθμολογία της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας
προκύπτει από το μέσο όρο των μετρήσεων των ανωτέρω χαρακτηριστικών που παίρνει αυτή στις διάφορες
περιοχές. Για όλες τις ανωτέρω μετρήσεις τα όργανα θα
πρέπει να είναι βαθμονομημένα/διακριβωμένα σύμφωνα με τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα.
Άρθρο 5
Τελική Εκτίμηση - Αξιολόγηση της υποψήφιας
για εγγραφή ποικιλίας
1. Οι βαθμοί που συγκεντρώνει ο μάρτυρας ή ο μέσος
όρος των μαρτύρων είναι 100 και με βάση αυτούς υπολογίζονται οι βαθμοί της υποψήφιας για εγγραφή ποικιλίας
βαμβακιού (Gossypium spp.).
2. Τα δεδομένα των πειραμάτων των δύο ετών συγκεντρώνονται στον φάκελο της ποικιλίας. Μια ποικιλία
προτείνεται για εγγραφή στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, εφόσον πληρούνται τα
κριτήρια των δοκιμών Δ.Ο.Σ., και παράλληλα έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 95 % της βαθμολογίας του μάρτυρα ή του μέσου όρου των μαρτύρων στις δοκιμές Κ.Α.Χ.
3. Ποικιλία που συγκεντρώνει βαθμολογία μεταξύ 90
και 95 % του μάρτυρα ή του μέσου όρου των μαρτύρων,
στις δοκιμές Κ.Α.Χ., προτείνεται για τρίτο έτος δοκιμών.
Σε κάθε περίπτωση παράτασης των δοκιμών Κ.Α.Χ. για
τρίτο έτος απαιτείται σχετική γνωμοδότηση της Τεχνικής
Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985. Τα τέλη δοκιμών του τρίτου
έτους βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.
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4. Ποικιλία με βαθμολογία μικρότερη του 90 % του
μάρτυρα ή του μέσου όρου των μαρτύρων, στις δοκιμές
Κ.Α.Χ., δεν προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
Για τις υποψήφιες προς εγγραφή ποικιλίες βαμβακιού
(Gossypium spp.) των οποίων η διαδικασία των δοκιμών είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται
να αξιολογηθούν από την Τ.Ε.Π.Υ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της αριθμ. 1803/66609/20.6.2017 απόφασης ως προς
τις δοκιμές Δ.Ο.Σ.
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται η αριθμ. 225019/31-03-2003 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας
«Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών βαμβακιού
(Gossypium hirsutum) (B΄454)».
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά
στην ως άνω καταργούμενη απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2018
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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