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Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΩΣ Π.Δ.  
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   
TELEFAX: 210 92 12 090   
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη    
Τηλέφωνο: 210 92 87 250   
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ΘΕΜΑ: “Xορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας 

διάθεσης στην αγορά στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο) FACET 25 SC (δ.ο. 
quinclorac) για την καταπολέμηση 
της μουχρίτσας στο ρύζι  ”.  

  
 Κοιν Βasf Eλλάς ΑΒΕΕ 

Λ. Μεσογείων 449  
153 43 Αγ. Παρασκευή 

    

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

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 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών 
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 
3. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφαση ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου. 
4. Τη με αριθ. πρωτ. 3502/41217/14.4.15 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας B 

mailto:mgaspari@minagric.gr
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5. Τα από 12/5/2015  και  4-6-2015 σχετικά ενημερωτικά  σημειώματα της Διεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

1Α 
;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)  FACET 25 SC (δ.ο. quinclorac) για χρήση 
από  τους αναφερόμενους στον Π.Δ. με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

7507 
9-6-2015 
9-10-2015 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα FACET 

1.2.β Μορφή:  SC (συμπυκνωμένο αιώρημα) 

 
1.3 Δραστική   ουσία (ες) 
 

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας 
κατά ISO 

quinclorac 
 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία 

96.00 % (β/β) min 

Χημική ομάδα  

Παρασκευαστής Βasf SE, 
Crop Protection Division 
67056 Ludwigshafen, Γερμανία 
 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. DC Chemical Co. Ltd., 
50 Sokong-Dong 
100-718 Chung-Ku, Seoul, Korea 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

- 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας:  Οι αναφερόμενοι στον Πίνακα 
Διανομής  
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β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην 
αγορά σύμφωνα με το νόμο 
4036/2012: 

Βasf Eλλάς ΑΒΕΕ 
Λ. Μεσογείων 449  
153 43 Αγ. Παρασκευή  

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Βasf SE, 
Crop Protection Division 
67056 Ludwigshafen, Γερμανία 
 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

SCHIRM GmbH 
Division Sideco, Lubeck, Germany 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

SCHIRM GmbH 
Division Sideco, Lubeck, Germany 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία 25% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 77,19 % β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος είναι  εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία 
της ΣΕΑ. 

 

 
2 Συσκευασία(ες) 

2.1 Συσκευασία(ες): 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Φιάλη  300 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρο, 
3 λιτρα 

HDPE  

 
3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες 

ΑΔΑ: ΨΟΠΞ465ΦΘΗ-ΘΤΚ
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  Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός με μπέκ τύπου σκούπας και πίεση 
μικρότερη από τρεις (3) Atm. (45 psi), με 35-45 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού/στρέμμα. Ο ψεκασμός γίνεται είτε σε στραγγισμένο χωράφι 
με πολύ υγρασία, είτε κατ’ ευθείαν στο νερό, του οποίου η στάθμη 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 εκατ. Τα χωράφια να 
ξαναπλημμυρίζονται 48 ώρες μετά τον ψεκασμό και τα τηγάνια να 
μένουν κλειστά για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες. Μετά να 
ακολουθείται το συνηθισμένο πρόγραμμα άρδευσης. Το σκεύασμα 
σε συνδυασμό με propanil ή bentazon να εφαρμόζεται σε 
στραγγισμένο χωράφι 

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ 
ΤΗΝ ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού. 
Προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στοδοχείο του 
ψεκαστικού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση.  
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον 
ψεκασμό  αδειάστε το δοχείο του ψεκαστικού και ξεπλύνετέ το μαζί 
με τα άλλα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό. Στη συνέχεια 
γεμίστε το με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό, βάλτε σε 
λειτουργία τον αναδευτήρα και περάστε το διάλυμα μέσα από τους 
σωλήνες και τα μπέκ. Καθαρίστε τα φίλτρα χωριστά. Ξεπλύνετε όλο 
το σύστημα με νερό. 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδιαστικότητα: Συνδυάζεται με propanil ή betantazone.  
Να μην συνδυάζεται με σκεύασμα που περιέχει δ.ο. άλας mcpa 
 

 
4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
Μεταφυτρωτική καταπολέμηση της μουχρίτσας στο ρύζι 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητι
κή 

περίοδο/με-
σοδιάστημα 
ψεκασμών 

κ.εκ/ 
στρέμμα 

(max) 

κ.εκ/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 
Υγρο

ύ 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 
στρέμμα 

Ρύζι 

 
 
 
 
Μουχρίτσες 
(Echinochloa 
spp) 
 
 

120  35-45 

Όταν οι 
μουχρίτσες 
βρίσκονται στο 
στάδιο των 2-6 
φύλλων και 
αφού η 
καλλιέργεια 
φτάσει στο 
στάδιο των 2-3 
φύλλων 
 

1  

Παρατηρήσεις:   Μην χρησιμοποιείται το νερό από ορυζώνα που έχει ψεκαστεί με 
FACET για την άρδευση άλλων καλλιεργειών 
 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
 

 
 

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

-Μην ψεκάζετε όταν φυσάει 
-Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών   

 

 

 

 

 

 

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  
 τατευόμενης καλλιέργειας -  
 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Τομάτες και Καρότα να μην σπέρνονται ή 
φυτεύονται σε χωράφια που ψεκαστήκαν με 
FACET για τα επόμενα δύο χρόνια. Για τον Καπνό, 

 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
ΑΔΑ: ΨΟΠΞ465ΦΘΗ-ΘΤΚ
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τις μελιτζάνες και άλλα λαχανικά η αντίστοιχη 
περίοδος αναμονής είναι 1 χρόνος, ενώ για το 
βαμβάκι και τη σόγια 8 μήνες 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 Σκεύασμα - -  
-  

 

 

8  Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και 
κάθε άλλης 
παρενέργειας στα 
φυτά ή τα 
προϊόντα τους. 

Eίναι τοξικό σε καλλιέργειες σκιαδανθών 
 

 

 

 

 

 
9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ: 
 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Η317: Mπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
αντίδραση. Περιέχει quinclorac 
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα  και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε 
 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. 
 
EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία  και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». 
 

 
12  Πρώτες βοήθειες -  Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα 

ΑΔΑ: ΨΟΠΞ465ΦΘΗ-ΘΤΚ
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 Αντίδοτο ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Aν 
παρουσιαστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα με άφθονο νερό 
επί 15 λεπτά τουλάχιστον κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα και 
συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο, 
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση λιποθυμίας, τοποθετήστε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα σε πλάγια θέση με το κεφάλι να κλίνει προς τα πίσω. Αν δεν 
αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. 
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
(δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Να ξεπλύνετε το στόμα κα 
να πιείτε άφθονο νερό.  
 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτωματική 
θεραπεία. 
-Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:    (210) 77 93 777 

 

ΑΔΑ: ΨΟΠΞ465ΦΘΗ-ΘΤΚ
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13 Προστασία των καταναλωτών  

   
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Ρύζι 70  

 
 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν 
αποθηκευθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε ξηρό 
χώρο με θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες από 40 oC.  

 

 

 

 

 
 
15  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. 
 
 

ΑΔΑ: ΨΟΠΞ465ΦΘΗ-ΘΤΚ
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Β. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Η παρούσα κατ΄ εξαίρεση άδειας διάθεσης στην αγορά χορηγείται μετά από 
αίτησή τους, στους αναφερόμενους στον Πίνακα Διανομής οι οποίοι θα είναι 
υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος και οι οποίοι υποχρεούνται 
να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα μετά από την εφαρμογή του 
σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε 
γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 
Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί 
αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Ο ΑΣ Χαλάστρας Β’ οφείλει να συγκεντρώσει και να υποβάλει  στην Υπηρεσία 
μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της κατ΄ εξαίρεση άδειας διάθεσης 
στην αγορά του σκευάσματος τα ακόλουθα στοιχεία: 

-ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας. 
-έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της 
παρούσας. 
 

  
ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 
 
 

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 

 
.
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Π.Δ. 
 

1.  Α’ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 

2.  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α’  

3.  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β’ 

4.  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

5.  ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

6.  ΛΩΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7.  ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΓΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. 

8.  ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΖΗΣΗΣ 

9.  ΚΟΥΜΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

10.  ΑΓΓΕΛΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

11.  ΠΕΤΟΥΣΗ Β. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

12.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ 

13.  Β’ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ 

14.  ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΜΠΕΚΑΣ Α.Ε. 

15.  “περι αγρών…’’ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Κ. –ΧΑΝΤΕ Ο.Ο.Ε.  

16.  ‘’ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ‘’ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤ. ΣΩΤΗΡΗΣ 

17.  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

18.  ΝΙΖΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 

19.  ΤΣΑΟΥΣΗΣ του ΘΕΟΔ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

20.  ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

21.  ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε. 

22.  ΚΑΣΑΠΗΣ ΑΘ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

23.  ΠΑΣΛΗΣ ΙΓΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

24.  ΑΡΟΣΙΣ Α.Ε.  

25.  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
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