
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,            21.10. 2019  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 7230/172600 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η Ένωση» 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 9287211 Κοιν.:  BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
     

     

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) SERENADE ASO (δρ. ουσία: Bacillus amyloliquefaciens QST 713), για περιορισμένη και 

ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια της ελιάς, για την αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου»    
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνετται η δραστική ουσία 

Bacillus amyloliquefaciens QST 713.   

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.  

4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».   

5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

6. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) ΚΥΑ με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 

κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε. 

7. To με αριθμ 83 Π.Δ. με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/09.07.2019/τ. Α’). 

8. Τις με αριθ. πρωτ. 7230/172600/11.7.19, 7272/174592/12.7.19 και 7271/174581/12.7.19 αιτήσεις του ΑΣ 

Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η Ένωση» και την καταχώριση του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

9. Το από 2-8-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας στο αιτούμενο 

σκεύασμα, καθώς τυχόν έγκριση της συγκεκριμένης δραστικής συμβάλλει στην διαχείριση της 

ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου στην ελιά. 

10.Τα σχετικά έγγραφα των ΔΑΟΚ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, Αρκαδίας, Ηλείας, Φθιώτιδας, 

Πιερίας και Χαλκιδικής. 

11. Το από 06-9-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
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12. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: α) Για την αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου 

στην ελιά, είναι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες που ανήκουν σε τρεις (3) κατηγορίες τρόπου δράσης, για τη 

μία μάλιστα εκ των οποίων είναι καταγεγραμμένη ανθεκτικότητα σε πολλά είδη μυκήτων ενώ 

παρουσιάζεται και διασταυρωτή ανθεκτικότητα μεταξύ των δραστικών της ίδιας ομάδας, β) Σύμφωνα με την 

Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης (ΜΦΙ), για να διασφαλίζεται το ενδεχόμενο ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα απαιτείται η εναλλαγή σκευασμάτων με δραστικές ουσίες από τέσσερεις (4) 

διαφορετικές κατηγορίες δράσης, γ) Η δραστική ουσία του σκευάσματος SERENADE ASO (Bacillus 

amyloliquefaciens QST 713) εξαιρείται της υποχρέωσης καθορισμού Ανώτατων Ορίων Υπολειμμάτων 

(MRLs). 

13. Με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, για να χορηγηθεί κατά 

παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα και 

ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Για να χορηγηθεί κατά 

παρέκκλιση άδεια, θα πρέπει να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω περιπτώσεις. Στην 

εξεταζόμενη αίτηση συντρέχει η προϋπόθεση αριθ. 3 (πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας). 

14. Για το εξεταζόμενο αίτημα πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 

5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης και τα κριτήρια χορήγησης της έγκρισης που αναφέρονται 

στο άρθρο 8 αυτής. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. 

;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) SERENADE ASO (δραστική ουσία: Bacillus amyloliquefaciens QST 713, αριθμός 

έγκρισης: 60.837), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στις καλλιέργειες της ελιάς για την 

αντιμετώπιση του γλοιοσπόριου, για χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, 

Αχαΐας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, 

Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Πρεβέζης και Άρτας, με τα ακόλουθα στοιχεία:       

 

1. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 11-09-2019. 

Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 31-12-2019. 

 

2.  Φάσμα δράσης: 
Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών / 

καλλιεργητική περίοδο. 

Μεσοδιάστημα 

(ημέρες) 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

Ελιά 

(επιτραπέζιες 

& 

ελαιοποιήσιμες 

ποικιλίες) 

OLVEU 

Γλοιοσπόριο 

Colletotrichum 

gloeosporioides 

(COLLGL), 

Colletotrichum 

acutatum 

(COLLAC), 

Colletotrichum 

clavatum 

(COLLCL) 

--- 50-150 400-800 

(267 κ.εκ./ 

μέτρο 

ύψους 

κόμης για 

1,5–3 

μέτρα 

ύψους 

κόμης) 

Ψεκασμοί καλύψεως 

φυλλώματος από το 

στάδιο που οι καρποί 

έχουν αποκτήσει το 

50% του τελικού του 

μεγέθους μέχρι και 

την πλήρη ωρίμανση 

του καρπού. 

BBCH 75-89 

1-6/ 5 ημέρες 

 

 

 

3. Προστασία των καταναλωτών:  

 

3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  Ελιά (επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες ποικιλίες): 0 ημέρες. 

 
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 624/8854/14.2.19 (ΑΔΑ: 6ΞΩΗ4653ΠΓ-ΩΨΟ) Απόφασή μας, με την 

οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60.837 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) SERENADE ASO, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5.  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για 

την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

Β. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην 

αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή 

επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της 

άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία 

μας το αργότερο έως τις 31-12-2019, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες: 

 Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας. 

 Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε 

εφαρμογή της παρούσας. 

 Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους στόχους που αναφέρονται ανωτέρω. 

 Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.   
 

 

 

 

                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

       ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

                       Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ 
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