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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   13.12.2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12096/334502 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

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

Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη   15125, Μαρούσι  
Τηλέφωνο: 210 9287160   

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

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70254 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MODETT 25/28 SE (dimethenamid-p 28% β/ο + terbuthylazine 25% 
β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα 
ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και 
τις δηλώσεις προφύλαξης» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

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 45 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/824 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση 

των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 540/2011 και (ΕΕ) αριθ. 820/2011 όσον αφορά τους όρους 

έγκρισης της δραστικής ουσίας terbuthylazine (τερβουθυλαζίνη). 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/618 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2021 για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες diclofop, 

fluopyram, ipconazole και terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα 

5. Το 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. 

6. 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΄4612/19-10-20). 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 12271/118694/21.11.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

70254 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MODETT 25/28 

SE (dimethenamid-p 28% β/ο + terbuthylazine 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 12096/334502/24.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70254 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) MODETT 25/28 SE (dimethenamid-p 28% β/ο + terbuthylazine 25% β/ο), που 

χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 12271/118694/21.11.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (μέγιστος αριθμός εφαρμογών), το χρονικό διάστημα 

ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και τις 

δηλώσεις προφύλαξης. 

 

Τα σημεία 5, 7 και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 
κ.εκ./ 

στρ. 

κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/στρ. 

Αραβόσιτος 

(ZEAMX) 

Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

 

200-300   - 10-40 Εφαρμόζεται 

προφυτρωτικά 

της καλλιέργειας 

ή μεταφυτρωτικά 

έως το 6ο 

πραγματικό 

φύλλο της 

καλλιέργειας 

(BBCH 00-16) 

1 εφαρμογή 
ανά 3 χρόνια 

στον ίδιο αγρό 

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. 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και: 
 

 

 - σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης καλλιέργειας  

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από 

ελαφρύ όργωμα μπορεί να σπαρεί μόνο αραβόσιτος.  

   

 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν  

Μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) μπορούν να σπαρούν το 
επόμενο φθινόπωρο μόνο σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι) ή 
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ελαιοκράμβη. 
Οι λοιπές καλλιέργειες μπορούν να σπαρούν μετά από 
βαθύ όργωμα (40 εκ.) ή περίοδο αναμονής 12 μηνών. 

   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή 

των ζώων στην καλλιέργεια στην 

οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα  

Όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει (24 ώρες). 

 

 

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. 

 

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. 

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε προστατευτική 

ενδυμασία και κατάλληλα γάντια. 

Να χρησιμοποιείται τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου. 

 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
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. 

Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε 
προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbuthylazine περισσότερο από 1 φορά 
ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό. 
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. 

 

 

II.  Διάθεση αποθεμάτων 

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα 

καταστήματα εμπορίας έως τις  14.02.2022. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης έως τις 

14.05.2022. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες έως τις 

14.06.2022. 

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 14.06.2022, θα πρέπει να 

επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες 

αυτού. 
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III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 12271/118694/21.11.2017 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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