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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   13.07.2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 5656/153323 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: EXCLUSIVAS SARABIA S.A., Ισπανίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  

TELEFAX: 210 9212090  ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε –  

Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη   “AGRIBIZ”, Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 

Τηλέφωνο: 210 9287160   

e-mail: dmakrogianni@minagric.gr  e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  

    
    

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60905 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PHYTO SARCAN (potassium phosphonates 
51% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 44 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το 

άρθρο 109 αυτού. 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 

Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας. 

5. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 2281/39729/06.11.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60905 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PHYTO SARCAN 

(potassium phosphonates 51% β/ο). 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 5656/153323/11.06.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60905 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος μυκητοκτόνο) PHYTO SARCAN (potassium phosphonates 51% β/ο), που χορηγήθηκε με τη 

με αριθ. πρωτ. 2281/39729/06.11.2019 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία 

επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 

 

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος  Δόσεις σκευάσματος Χρόνος εφαρμογής Μέγ. αριθμός 

εφαρμογών/ 

Καλλιεργ. 

περίοδο- 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών  

κ.εκ./ 

στρ 

κ.εκ / 

100 

λίτρα 

νερό 

Όγκο ψεκ. 

Υγρού σε 

λίτρα/στρ. 

Εσπεριδοειδή 

 

Γκρέιπ φρούτ 

CIDPA  
Λεμονιά CIDLI 

Μανταρινιά  

CIDRE 

Πορτοκαλιά 

CIDSI 

Φράπα CIDGR 

Λιμμετίες  

(Πράσινα 

λεμόνια) 

CIDAF 
Κιτριά 

CIDME 

Νερατζιά CIDAU,  

Περγαμόντο, 

CIDAB 

Φυτόφθορα 

Phytophthora 

spp 

(PHYTSP) 

150 - 

875  

150 - 250 100 - 350 Ψεκασμοί 

φυλλώματος μετά 

την έκπτυξη των 

βλαστών 

BBCH >40 

 

2/ 20 

Αμπέλι  

(οινοποιήσιμα 

και επιτραπέζια 

σταφύλια)  

 VITVI 

Περονόσπορος 

(Plasmopara 

viticola) 

(PLASVI) 

75 - 

250 

150 - 250 50 - 100 Ψεκασμοί 

φυλλώματος από το 

τέλος ανάπτυξης 

του φυλλώματος  

και επανάληψη εάν 

οι συνθήκες είναι  

ευνοϊκές για την  

ανάπτυξη της  

ασθένειας. 

BBCH >20 

3 / 10 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προβολής   

2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των 

ασθενειών 

3. Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα Προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων  

 

Η κάτωθι χρήση θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 
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396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. 

Ελιά  

OLVEU 

Κυκλοκόνιο  

(Spilocaea 

oleaginea) 

CYCLOL 

120 - 

250 

150 - 250 80 - 100 Ψεκασμοί 

φυλλώματος  

από την έναρξη της 

βλάστησης και 

επανάληψη εάν οι  

συνθήκες είναι  

ευνοϊκές για την  

ανάπτυξη της  

ασθένειας 

BBCH >20 

3 / 10 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 

Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Εσπεριδοειδή 

Γκρεϊπ φρουτ, λεμόνια, μανταρίνια, 

πορτοκάλια, λιμμετίες  

(πράσινα λεμόνια), φράπα,  

κίτρο, περγαμόντο, νεράντζια 

15 

 Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια)  15 

*Υπό τις προϋποθέσεις 

του σημείου 5.1.1. 

παραπάνω. 

Ελιά 15 

 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 2281/39729/06.11.2019 απόφασή μας. 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
κ.α.α 

 
 

 
 

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ  
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