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ΘΕΜΑ: “A. Επανέγκριση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) MODETT 25/28 SE (terbuthylazine 25% + dimethenamid-p 28% β/ο). 
B. Ανάκληση της με αριθ. 7907 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 

MODETT 25/28 SE (terbuthylazine 25% + dimethenamid-p 28% β/ο)” 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 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 80.5 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 
και συναφείς διατάξεις. 

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. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 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 έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία 
dimethenamid-p. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 820/2011 της 16 Αυγούστου 2011 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 έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία terbuthylazine. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) 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 
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Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

9.  Την αξιολόγηση του όμοιου σκευάσματος ACRIS από τη Ιταλία (Registration Report April 2016). 
10. Το με αριθ. 12271/118694/09.11.17 έγγραφο της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης. 
11. Την από 13760/160525/24.12.2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και τα με αριθμ 

11847/114049/30.10.2017 συμπληρωματικά στοιχεία. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν MODETT 25/28 SE της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 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 

70254 
21.11.2017 
31.10.2019 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα MODETT 25/28 SE 

1.2.β Μορφή:  Εναιώρημα - Γαλάκτωμα (SE) 

 
1.3 Δραστική ουσία 1 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Terbuthylazine  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

95 % (β/β) min  

   

Χημική ομάδα Χλωροτριαζίνες  

 

Παρασκευαστής  Oxon Italia S.p.A.,  
Via Sempione 195, 20016 Pero (Milano), 
Ιταλία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
OXON Italia S.p.A. 
Strada Prov.le Km 2.6 
27030 Mezzana Bigli, Ιταλία 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
terbuthylazine της εταιρείας Oxon Italia S.p.A., όπως 
προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 
14327/163135/23.12.2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
1.3 Δραστική ουσία 2 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Dimethenamid – P  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

89 % (β/β) min  
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Χημική ομάδα Χλωροακεταμίδια  

 

Παρασκευαστής  BASF Corporation 
Crop Protection 
26 Davis Drive, 
Research Triangle Park, NC 27709 
ΗΠΑ 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
BASF Corporation Agricultural Products  
14385 West Port  Arthur Road 
Beaumont, Texas 77705 
ΗΠΑ 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
dimethenamid-P της εταιρείας BASF Corporation, όπως 
προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 
13760/160525/24.12.2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

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

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: 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) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

O κάτοχος της άδειας  

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF Corporation 
North America Regional Headquarters 
100 Park Avenue Florham Park, 
New Jersey 07932, 
Η.Π.Α. 
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ε) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1)  BASF Agri-Production S.A.S. 

Route du Vieux Chemin de Loon 
Site Industriel Leurette 
59820 Gravelines, Γαλλία 

 
2)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 
67056 Ludwigshafen, Γερμανία 

 
3)  Schirm GmbH Standort Schönebeck 

Geschwister-Scholl-Strasse 127 
39218 Schoenebeck (Elbe), Γερμανία 

 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων:  
 
1)  BASF Agri-Production S.A.S. 

Route du Vieux Chemin de Loon 
Site Industriel Leurette 
59820 Gravelines, Γαλλία 

 
2)  BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 
67056 Ludwigshafen, Γερμανία 

 
3)  Schirm GmbH Standort Schönebeck 

Geschwister-Scholl-Strasse 127 
39218 Schoenebeck (Elbe), Γερμανία 

 
4)  K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., 

570 22 ΣΙΝΔΟΣ, Θεσσαλονίκη 

 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες: Terbuthylazine 25 % β/o  
         Dimethenamid- P 28% (β/ο) 
Βοηθητικές ουσίες: 48 % β/β 

 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 651/7596/23.01.2017 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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2 

Συσκευασίες  
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Δοχεία 1.5, 3, 5,  6 & 10, 50 λίτρα Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

2 Φιάλες 0.15, 0.25, 0.5, 1 λίτρο Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

3 Eco-φιάλες 1 λίτρο Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

4 Eco-δοχεία 5 & 10 λίτρα Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 

 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικοί ψεκασμοί με μπεκ τύπου σκούπας και 
πίεση 2-3 ατμόσφαιρες.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση 
με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό 
συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την 
ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.  
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Πλύνετε καλά όλα τα μέρη του ψεκαστικού μετά 
τη χρήση τρεις φορές με νερό.  
 
Συνδυαστικότητα: -- 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και  της συσκευασίας:  
Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία 
διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. 
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης : 1100 0C για 2 sec. 

 
Συσκευασίες: 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 για διαχείριση τους ως 
επικίνδυνα απόβλητα. 

 

 

 
4  

Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

To Modett εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά ως το 6 πραγματικό 
φύλλο του καλαμποκιού για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων 
ζιζανίων. 
Είναι ζιζανιοκτόνο, μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid- P που ανήκει 
στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbuthylazine που 
ανήκει στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Το terbuthylazine παρεμποδίζει τη 
φωτοσύνθεση (φωτοσύστημα ΙΙ), ενώ το dimethenamid- P παρεμποδίζει την 
κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.  
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητικ
ή περίοδο 

κ. εκ./ 
στρέμμα 

(max) 

κ.εκ/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 
 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα  

Αραβόσιτος 
(ZEAMX) Ετήσια 

αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

 

 

 
 
 

200-300 

 
 
 

  - 

 
 
 

10-40 

Εφαρμόζεται 
προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας ή 
μεταφυτρωτικά 
έως το 6ο 
πραγματικό 
φύλλο της 
καλλιέργειας 

 
 
 

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται στα ελαφριά εδάφη ενώ η μεγάλη στα βαριά εδάφη. 
 
Ετήσια αγρωστώδη: Digitaria saguinalis (αιματόχορτο) - DIGSA, Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα) - 
ECHCG, Setaria spp. (σετάριες) - SETSS, Panicum spp. (πάνικο) – PANSS. 
 
Ετήσια πλατύφυλλα: Abutilon theophrasti (αγριοβαμβακιά) - ABUTH, Acalypha virginica - ACCVI,  
Amaranthus spp. (βλήτα) - AMASS, Anagallis arvensis (αναγαλλίδα) - ANGAR, Bidens tripartita - BIDTR , 
Chenopodium album (λουβουδιά) - CHEAL, Chenopodium ficifolium - CHEFI ,  Datura stramonium 
(τάτουλας) - DATST, Fumaria officinalis (καπνόχορτο) - FUMOF, Galinsoga parviflora (γκαλινσογκα) - 
GASPA, Galium aparine (κολλητσίδα) - GALAP, Galium palustre - GALPA, Ipomoea purpurea/diversifolia 
(ιπομέα) - IPOPD, Matricaria chamomilla (χαμομήλι) - MATCH, Mercurialis annua (σκαρολάχανο) - 
MERAN, Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα) - PAPRH, Polygonum aviculare (πολυκόμπι) - POLAV, 
Polygonum lapathifolium (λαπάτσα) - POLLA, Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά) - POLPE, Polygonum 
convolvulus (αναρριχώμενο πολύγωνο) - POLCO, Portulaca oleracea  (γλυστρίδα) - POROL, Salsola kali 
(αλμυρίδι) - SASKA, Senecio vulgaris (μαρτιάκος) - SENVU, Sinapis arvensis (άγριο σινάπι) - SINAR, 
Solanum nigrum (αγριοντοματιά) - SOLNI, Stellaria media (στελλάρια) - STEME, Veronica persica 
(βερόνικα) - VERPE, Xanthium spp. (αγριομελιτζάνα) - XANSS. 

 
 

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

Για την προστασία των γειτονικών καλλιεργειών αφήστε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες 
λιναριού, αγγουριού και ηλίανθου ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια 
μειωμένης διασποράς. 
 
Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, κάνετε εναλλαγές 
με ζιζανιοκτόνα που ανήκουν σε χημικές ομάδες με διαφορετικό 
τρόπο δράσης και εφαρμόστε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές, 
όπως αμειψισπορά, μηχανικές μέθοδοι ζιζανιοκτονίας, κλπ. 

 

 

 

 

 
 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προς-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από ελαφρύ 
όργωμα μπορεί να σπαρεί μόνο αραβόσιτος.  
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από βαθύ 
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όργωμα (>20εκ.) μπορούν να σπαρούν το επόμενο φθινόπωρο μόνο 
σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι) ή ελαιοκράμβη. 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν -- 

 - της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην 

 

 καλλιέργεια στην οποία έχει  

 εφαρμοστεί το σκεύασμα Οταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει (24 ώρες). 

 
 

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

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες 
και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.  

 

 

 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
  GHS07  GHS09 

 
 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P261c: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. 
P264: Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο 
εργασίας. 
P280c: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
 

προστατευτική ενδυμασία και
. 

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε προστατευτική 
ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. 
Να χρησιμοποιείται τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε 
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η 
μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες 
και τους δρόμους. 
SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε μια φυτική 
ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.  
SPe3: Για την προστασία των φυτών μη στόχων, να αφήνετε αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα , τα μάτια και τα ρούχα. 
Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση 
προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή 
το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό. 
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:  
 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό 
και σαπούνι. 
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. 
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
 
P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
P330: Ξεπλύνετε το στόμα.  
Μην προκαλείτε εμετό. 
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον 
καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό 
κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.  
 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

 

 
 
13 

Προστασία των καταναλωτών 
 

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αραβόσιτος --  

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Το Modett παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται 
στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και 
καλά αεριζόμενο μακριά από άμεσο ηλιακό φως. 

 

 

 
 
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. 
 
16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες  
 Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς 

και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα 
αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων. 
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B Ανακαλούμε τη με αριθ. 7907 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) MODETT 25/28 SE (terbuthylazine 25% + dimethenamid-p 28% β/ο), η οποία 
χορηγήθηκε με τη με αριθ. 126239/29.12.2008 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Συγκεκριμένα :  

 
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της 

έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 μήνες ακόμη.    
 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον 
μήνες από την υπογραφή της παρούσας.  

 
3. Επιτρέπεται τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες 

χρήστες για ένα επιπλέον έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.  
 

4. Ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας 
των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του 
σκευάσματος στην αγορά για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.  

 
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 
Γ 

Γενικές υποχρεώσεις  
  

 6. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει 
την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που 
περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας 
πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η 
έγκριση. 

7. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 
σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για 
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

8. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα 
απόφαση. 

9. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της 
έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

10. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με 
την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

11. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των 
ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε 
αυτά ζητηθούν.  

12. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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