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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της με αριθ. 60636 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SERCADIS 30 SC ( δ.ο. Fluxapyroxad ) 
ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας), τις ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 51 αυτού.  

2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016.  

3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β’/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος 
σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις 
ήσσονος σημασίας» 

5. Το από 02/04/2018 PART A, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ανταλλαγής εγγράφων της 
ΕΕ CIRCA BC και τα σχόλια των υπολοίπων ΚΜ επί αυτού.  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα 
"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: 
Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3028/42982/20.03.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 60636 οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο)  SERCADIS 30 SC ( δ.ο. Fluxapyroxad ) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 7933/76610/13-
07-2017 απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 5), τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας 
ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί (σημείο 6) 
και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σημείο 13). 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λιτρα 
/ στρέμμα 

Αμπέλι - VITVI 
(Επιτραπέζιο 
Οινοποιήσιμο 
Σταφίδα) 
 

Ωίδιο (Erysiphe 
necator-
UNCINE) 

15 20-120 Εφαρμογές από το 
στάδιο έκπτυξης 
των φύλλων και έως 
ότου οι ράγες 
αποκτήσουν το 
τυπικό για την 
ποικιλία χρώμα.  

 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 10-
21 ημέρες 

Μηλιά-
MABSD, 
Αχλαδιά-
PYUCO 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 
inaequalis-
VENTIN, 
Venturia pyrina-
VENTPI), 
Στεμφύλιο 
(Stemphylium 
sp.-STEMSP)  
 

25-30 20-120 Εφαρμογές από το 
στάδιο της 
πράσινης κορυφής 
έως την αρχή της 
ωρίμανσης των 
καρπών με 
μεσοδιάστημα 7-10 
ημέρες 
 
 

3 εφαρμογές  
 

Ωίδιο 
(Podosphaera 
leucotricha-
PODOLE) 

15 20-120 Εφαρμογές από το 
στάδιο της 
πράσινης κορυφής 
έως την αρχή της 
ωρίμανσης των 
καρπών  με 
μεσοδιάστημα 10-
14 ημέρες 

Ροδακινιά-
PRNPS, 
Νεκταρινιά-
PRNPN, 
Βερικοκιά-
PRNAR 

Ωίδιο 
(Sphaerotheca 
pannosa - 
SPHRPA) 

15 50-150 Εφαρμογές από το 
φούσκωμα των 
ανθοφόρων 
οφθαλμών έως και 
την πλήρη 
ωρίμανση των 
καρπών.  

3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 10-
14 ημέρες 

Αμυγδαλιά 
PRNDU  
(χρήση 
ήσσονος 
σημασίας) 

Φαιά σήψη  
(Monilinia laxa-    
MONILA, 
Monilinia 
fructicola- 
MONIFC) 

30 100-120 Εφαρμογές από την 
άνθηση και μέχρι 
την ωρίμανση των 
καρπών. 

3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7-
14 ημέρες 

Φιστικιά  
PIAVE 
(χρήση 
ήσσονος 
σημασίας) 

Καμαροσπόριο 
(Botryosphaeria 
dothidea- 
BOTSDO) 

30 100-120 Εφαρμογές από την 
άνθηση και μέχρι 
την ωρίμανση των 
καρπών. 

3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7-
14 ημέρες 

1) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες 
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αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη 
για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από 
τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με 
ευθύνη του χρήστη. 
 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό 
τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

 Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο 
δράσης. 

 Στην Φιστικιά και την Αμυγδαλιά να μην εφαρμόζεται 
το σκεύασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες 
εφαρμογές. 

 

 

 

 
 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αμυγδαλιά, Φιστικιά 14  

 Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά 35  

 Ροδακινιά, Νεκταρίνια, Βερικοκιά  21  

 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7933/76610/13-07-2017 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60636 οριστική έγκριση 
διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SERCADIS 30 SC ( δ.ο. 
Fluxapyroxad )  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 
      

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

     

 

     

  
   

  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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