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Baggrund 

Miljøstyrelsen har den 14. februar 2022 anmodet om en vurdering af, hvorvidt der findes alternative 

godkendte plantebeskyttelsesmidler til Serenade ASO (reg. nr. 18-581) mod svampesygdomme i 

hestebønner, ærter, quinoa, lupin og spinat til frø. 

 

Aktivstof:  Bacillus amyloliquefaciens QST 713 (1 x 1012 cfu/L) 

Ansøger:  SEGES 

Godkendelsesindehaver Bayer A/S 

 

Serenade ASO har i forvejen en regelret godkendelse mod svampesygdomme i i åbne og lukkede 

væksthuse i jordbær, tomat, peber, aubergine, melon, vandmelon, zucchini og agurk, samt på friland i salat, 

gulerødder, kartofler, raps, hvede, triticale, byg, rug og havre. 
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Besvarelse 

 

Der findes kemiske alternativer til de ansøgte anvendelser. Serenade ASO er dog et mikrobiologisk middel, og 

betragtes som et low-risk middel. Derfor medtages kemiske produkter ikke i opgørelsen af godkendte 

alternativer.  

Der findes ikke godkendte low-risk alternativer til svampebekæmpelse i hestebønner, ærter, quinoa, lupin og 

spinat til frø.  

Det fremgår ikke tydeligt af ansøgningen eller brugsanvisningen, hvilke svampesygdomme der ansøges om 

på de specifikke afgrøder. Dette bør fremgå tydeligt af brugsanvisningen.  

 


