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                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   02.02.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 720/23338 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας, 

Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  151 25 Μαρούσι 

Τηλέφωνο: 210 9287165   

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr  e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com 

    

ΘΕΜΑ:  
 

Διεύρυνση της με αριθμό 61004 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORDEXO ACTIVE 30 SC (fluxapyroxad 30% β/ο) ως προς την 
κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας 
χρήσεις), τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση πριν 
τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

 

Α Π ΟΦ ΑΣ Η   

O  Π Ρ ΟΪ ΣΤ Α Μ ΕΝ Ο Σ Τ ΗΣ  ΓΕ Ν Ι Κ ΗΣ  ΔΙ ΕΥ ΘΥ Ν ΣΗ Σ  ΓΕΩ ΡΓ Ι Α Σ  

 

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 51 αυτού. 

2. Το ν. 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. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην 

αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 14040/358167 π.ε./15.01.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

61004 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORDEXO ACTIVE 

30 SC (fluxapyroxad 30% β/ο). 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 7933/76610/13.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60636 

άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

SERCADIS 30 SC (fluxapyroxad 30% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 
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8. 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. 

9. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική 

Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 720/23338/26.01.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Διευρύνουμε την με αριθμό 61004 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORDEXO ACTIVE 30 SC (fluxapyroxad 30% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. 
Αριθ. 14040/358167 π.ε./15.01.2021 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος 
σημασίας χρήσεις), τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 4, 5, 6 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

4 

 

Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, 

μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και πατάτα με προστατευτική και 

θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το fluxapyroxad 

ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό 

επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο ΙΙ 

(παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού 

οξέος - SDHI). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του 

βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογέννεση. 

 

5  Φάσμα δράσης 
Δόσεις σκευάσματος 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

κ.εκ./ 

στρ. 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / στρ. 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

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. 

(BBCH 11-83)  

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

10-21 ημέρες 

Μηλιά 

MABSD 

 

Αχλαδιά 

PYUCO 

Φουζικλάδιο 

(Venturia inaequalis-

VENTIN, Venturia 

pyrina-VENTPI) 

 

Στεμφύλιο 

(Stemphylium sp.-

25-30 20-120 

Εφαρμογές από το 

στάδιο της πράσινης 

κορυφής έως την 

αρχή της ωρίμανσης 

των καρπών 

(BBCH 53-81) 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 
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STEMSP)  

Ωίδιο  

(Podosphaera 

leucotricha-PODOLE) 
15 20-120 

Εφαρμογές από το 

στάδιο της πράσινης 

κορυφής έως την 

αρχή της ωρίμανσης 

των καρπών 
(BBCH 53-81) 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

10-14 ημέρες 

Ροδακινιά 

PRNPS  

 

Βερικοκιά 

PRNAR 

Ωίδιο  

(Sphaerotheca 

pannosa - SPHRPA) 

15 50-150 

Εφαρμογές από το 

φούσκωμα των 

ανθοφόρων 

οφθαλμών έως και 

την πλήρη ωρίμανση 

των καρπών. 

(BBCH 51-85) 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

10-14 ημέρες 

Πατάτα  

SOLTU 

(κόνδυλοι για 

φύτευση)
  

Ριζοκτόνια  

(Rhizoctonia solani - 

RHIZSO) 20 κ.εκ./ 

100 κιλά 

πατατό-

σπορου 

Αδιάλυτο ή 

έως 1 λίτρο 

ψεκαστι-

κού 

διαλύμα-

τος/ 1000 

κιλά 

κονδύλων 

Εφαρμογή απ’ 

ευθείας στον 

πατατόσπορο πριν τη 

φύτευση με 

εξαιρετικά μικρού 

όγκου ψεκασμό 

(ULV) 
1 

(BBCH 00) 

1 εφαρμογή 

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 
(BBCH 60-85) 

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 
(BBCH 60-85) 

3 εφαρμογές 
με 

μεσοδιάστημα 
7-14 ημέρες 

Παρατηρήσεις: 
1
Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο 

ψεκασμού, τύπου MAFEX. 

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 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. 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές 

υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν 

τη φύτευση, ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι 

κανένας κόνδυλος που έχει ψεκαστεί με το σκεύασμα δεν 

υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κατά λάθος προς κατανάλωση. 

Οι επενδεδυμένοι κόνδυλοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για ζωοτροφή. 

Η εφαρμογή σε πατατόσπορο να πραγματοποιείται: 

• μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

• κατά προτίμηση λίγο πριν τη φύτευση και χωρίς να 

υπερβεί το στάδιο των λευκών φύτρων. Η διαδικασία 

του ψεκασμού που χρησιμοποιείται πρέπει να 

επιτρέπει καλή διανομή του προϊόντος στο σύνολο των 

καθαρών κονδύλων. 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluxapyroxad που 

ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC.  

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:  

• Η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή 

την ομάδα. 

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

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 
Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά 35 

 
Ροδακινιά, Βερικοκιά  21 

 

Πατάτα Δεν ορίζεται λόγω 

του χρόνου 

εφαρμογής 

 Αμυγδαλιά, Φιστικιά 14 

 

 

 

 

 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 

Β  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 14040/358167 π.ε./15.01.2021 Απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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