
 

   
                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,      28.05.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  3970/106208 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Biofa AG, Γερμανία 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 
Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 

«AGRIBIZ» 
Τηλέφωνο:  
e-mail: 

210 92 87 165  
kmitsopoulou@minagric.gr 

 
e-mail: 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
a.toutoutzidakis@agribiz.com   

    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60834 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) VitiSan (potassium hydrogen carbonate 99,5% β/β) ως προς το φάσμα 
δράσης» 

 

 
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 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την 
κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 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 και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 
5. Τη με αριθμό πρωτ. 13185/176256 π.ε./ 07.02.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 
60834 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) VitiSan (potassium 
hydrogen carbonate 99,5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
6. Τη με αριθ. πρωτ. 3970/106208/22.04.2020 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
«AGRIBIZ»,ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Biofa AG, Γερμανίας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60834 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(μυκητοκτόνο) VitiSan (potassium hydrogen carbonate 99,5% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 
13185/176256 π.ε./ 07.02.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης. 
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Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 
 

5 Φάσμα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος εφαρμογής 

Μεγ. αρ. 
εφαρμογών 

ανά καλλιεργ. 
περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 

ημέρες  

γρ./ στρ. 
(max) 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

λίτρα/ στρ. 

Μηλιά 
MABSD, 
 

Φουζικλάδιο 
Venturia 

inaequalis 
(VENTIN) 

Venturia pyrina 
(VENTPI) 

Ωίδιο 
Podosphaera 
leucotricha 
(PODOLE) 

500 
 

100 
 

Από την αρχή της 
βλάστησης των 

φυτών έως πριν τη 
συγκομιδή 

(BBCH 10-85) 

6/ 6 – 10* 
 

Αχλαδιά 
PYUCO 

Φουζικλάδιο 
Venturia pyrina 

(VENTPI) 

500 
 

100 
 

Από την αρχή της 
βλάστησης των 

φυτών έως πριν τη 
συγκομιδή 

(BBCH 10-85) 

6/ 6 – 10* 
 

Αμπέλι 
VITVI 
(επιτραπέζια 
και 
οινοποιήσιμα 
σταφύλια) 

Ωίδιο 
Uncinula 
necator 

(UNCINE) 

600 60 – 100 Από την αρχή της 
βλάστησης των 
φυτών έως τη 

συγκομιδή 
(BBCH 12-85) 

6/ 6 – 10* 

Κολοκυν-θοειδή 
(Υ) 
Αγγούρι (Υ), 
CUMSA 
Κολοκύθι (Υ) 
CUUPG 
Κολοκύθα (Υ) 
CUUPE 
Πεπόνι (Υ) 
CUMMT 
Καρπούζι (Υ) 
CITLA 

Ωίδιο 
Podosphaera 

xanthii 
(PODOXA) 

Erysiphe 
cichoracearum 

(ERYSCI) 

 

500 60 – 100** Από τα πρώτα 
στάδια ανάπτυξής 
των φυτών έως την 

πλήρη ωρίμανση 
(BBCH 10-89)  

6/ 3 – 10* 

Παρατηρήσεις: 
* Σε υψηλές θερμοκρασίες και με ξηρές συνθήκες χρησιμοποιείτε το μεσοδιάστημα εφαρμογών των 

10 ημερών. 
** O όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 

 
-Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 

των ασθενειών ή στα πρώτα στάδια εμφάνισης των ασθενειών.  
-Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών προειδοποιήσεων. 

 

ΑΔΑ: ΩΣΨΔ4653ΠΓ-ΓΨΡ



 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13185/176256 π.ε./ 07.02.2019 απόφασή μας. όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.  

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
κ.α.α. 

 
 
 

 
             Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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