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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

FACET 25 SC (δ.ο. quinclorac), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην 

καλλιέργεια του ρυζιού» 

 

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 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 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», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. Τον κανονισμό 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 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής 

της 29ης Ιανουαρίου 2008.  

4. 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". 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 13185/142871 /20.12.16 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Α΄ ως εκπροσώπου 

φορέων και καλλιεργητών ρυζιού από τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Σερρών, 

Αιτωλοακαρνανίας και Πιερίας. 

6. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 252, στην Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS). 

7. Τη κατάθεση με αριθ. πρωτ. 2389/24469/03-3-2017 συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης 

από την BASF Ελλάς ΑΕΒΕ, ως υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος FACET 25 SC. 
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8. Το από 22-3-2017 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

FACET 25 SC (δραστική ουσία: quinclorac) στην καλλιέργεια του ρυζιού, για χρήση 

εντός των περιφερειακών ενοτήτων: 

1. Θεσσαλονίκης 

2. Καβάλας 

3. Σερρών 

4. Αιτωλοακαρνανίας 

5. Πιερίας 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

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

7507 
17-04-2017 
15-08-2017 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα FACET 25 SC 

1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 
 

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 
 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Quinclorac 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία 

96 % (β/β) min 

Χημική ομάδα  

Παρασκευαστής BASF SE, 
Crop Protection Division 
67056 Ludwigshafen, 
Γερμανία 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. DC Chemical Co. Ltd., 
233 Soryong-Dong; Kunsan 
573-400 Chollabuk-Do, Republic of Korea 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

- 

 

 
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα   

α) Κάτοχος της άδειας: Α.Σ. Χαλάστρας Α’ 
Χαλάστρα 
Τ.Κ. 57300 Θεσσαλονίκη 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:   
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά  

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας 
151 25 Μαρούσι 
Τηλ.: 210-6860100 
Fax: 210-6860200 
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com 

 

   

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

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

SCHIRM GmbH 
Division Sideco – Lubeck – Germania 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

SCHIRM GmbH 
Division Sideco – Lubeck – Germania 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

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

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 300 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρο, 3 λίτρα, 
5 λίτρα. 

HDPE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση 
μικρότερη από 3 Atm (45 PSI), με 35-45 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού/στρέμμα. Ο ψεκασμός γίνεται είτε σε στραγγισμένο χωράφι 
με πολύ υγρασία ή κατευθείαν 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 7 ημέρες. Μετά να ακολουθείται 
το συνηθισμένο πρόγραμμα άρδευσης. Το FACET σε συνδυασμό με 
propanil ή bentazone να εφαρμόζεται σε στραγγισμένο χωράφι. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ 
ΦΙΑΛΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την 
απαιτούμενη δόση FACET στο δοχείο του ψεκαστικού 
ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Τα 
κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύντε τα, ρίχνοντας τα νερά στο 
ψεκαστικό. 
 
Συνδυαστικότητα:  Συνδυάζεται με propanil, bentazone. Να μην 
συνδυάζεται με σκεύασμα ζιζανιοκτόνων με δρων συστατικό άλας 
MCPA. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας:  
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα 
ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
 
 
 

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 
εφαρμογής1  

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο2 

κ.εκ./ 
στρέμ
μα 
 

κ.εκ./ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

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 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- Μην χρησιμοποιείτε το νερό από ορυζώνα που έχει ψεκασθεί με FACET για την άρδευση άλλων 
καλλιεργειών. 
 
 

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. 
 
Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε ορυζώνες 
ενταγμένους σε δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 με στόχους μείωσης 
της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως είναι η 
Γεωργοπεριβαλλοντική –κλιματική δράση 10.1.7 «Εναλλακτική 

καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του μέτρου 10 

«Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα» 

 

 

 

 

 

 

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 ψεκάστηκαν με FACET για τα 
επόμενα 2 χρόνια. Για τον Καπνό, 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   
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8  Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε 
άλλης 
παρενέργειας στα 
φυτά ή τα 
προϊόντα τους. 

Είναι τοξικό σε καλλιέργειες σκιαδανθών. 

 

 

 

 

 
 

9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

 
 

10  Φράσεις R Η317 -Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: 
QUINCLORAC 
Η412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 

11  Φράσεις S P102: Mακριά από παιδιά.  
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΟΥ. 
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα 
ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν 
αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα με άφθονο 
τρεχούμενο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον κρατώντας ανοιχτά 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 
και μετά να πιείτε άφθονο νερό. 
 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτωματική 
θεραπεία. 
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777 

 

 
 

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 αποθηκευτεί 
στην αρχική κλειστή συσκευασία του σε ξηρό χώρο με 
θερμοκρασίες όχι μεγαλύτερες από 40oC.  

 

 

 
 

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. 
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Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να 

ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με 

γεωγραφικές συντεταγμένες. 

2. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 

1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την 

ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση 

στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε 

γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα 

με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε 

σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και 

ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να 

συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το 

αργότερο έως 15/10/2017, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με 

πληροφορίες: 

3.1  Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε 

εφαρμογή της παρούσας 

3.2 Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε 

το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας 

3.3  Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του 

σημείου 2 παραπάνω 

3.4 Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις 

που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα 

 

      

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

 

 

    Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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