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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   28 - 12 - 2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103843 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Dow AgroSciences Export-SAS 

Γαλλίας 

Marco Polo-Bat B ZAC du 

Front de l’Orme 1 

790 avenue du Dr Donat 

06254 Mougins, France 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   ∆ια µέσου της  

TELEFAX: 210 92 12 090   ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   Μεσογείων 335, Χαλάνδρι 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   Τ.Κ. 15310 

e-mail: syg036@minagric.gr   (µε απόδειξη) 

     

     

     

  Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 

    κου. Κ. Σκανδαλίδη 

   2. Γραφείο  Υφυπουργού 

    κ. Ι. ∆ριβελέγκα 

   3. Περιφερειακές Ενότητες 

ΘΕΜΑ:   ∆ /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας  

   και Κτηνιατρικής (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

  5. 

Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

 

Χορήγηση προσωρινής   έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο)  

BROADWAY 85 WG ” 

 

  Έδρες τους 

   6. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  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 ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού. 

2. Τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και 
Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των επικίνδυνων 

παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 

3.  Τον Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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  

4. 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 το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008 

5. Την έγκριση του από την Ιταλία και την αξιολόγηση του Η.Β. 

6. Τη µε αριθ. 454/2011 ατοµική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε θέµα 

“αρµόδιες αρχές εφαρµογής του Κανονισµού 1107/2009 σχετικά µε τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά”, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΥΠΑΑΤ 

7. Το Π.∆. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

8. Τη µε αριθ. 196018/25.11.2011 (B΄ 2741) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ∆ριβελέγκα και Αστέριο  Ροντούλη». 

9. Την από  30-3-2011 αίτηση της εταιρείας Dow AgroSciences Export-SAS Γαλλίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Α Χορηγούµε προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 80,  του 

Κανονισµού 1107/2009  στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BROADWAY 85WG της εταιρείας 
Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας , µε υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα µας την 

εταιρεία. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

7967 

28-12-2011 

28-12-2014 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα BROADWAY 85WG 

1.2.β Μορφή:  ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ  ΚΟΚΚΟΙ  
(WG)  

 

1.3 ∆ραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσίών κατά ISO Pyroxsulam 

florasulam 

 (χηµική οµάδα:    

τριαζολοπυριµιδιν-

σουλφοναµιδία) 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

Pyroxsulam 96,5%  (β/β) 

min 

Florasulam 97,0% β/β min 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Pyroxsulam & florasulam  
Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας  
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
Pyroxsulam  

 

1) The Dow Chemical Company, USA  

2) Pentagon Fine Chemicals UK. 

.  

Florasulam  

 

1) The Dow Chemical Company, USA  

 

(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο 

Παράρτηµα Ι της παρούσας) 
 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών 

ουσιών pyroxsulam & florasulam J της 
αίτησης µε ηµεροµηνία 30-3-2011 (Αρ, 

πρωτ. ΥΑΑκΤ 94895 ) για την προσωρινή 

έγκριση του σκευάσµατος και παραµένουν 

στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης  

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας  

Marco Polo-Bat B ZAC du Front de l’Orme 1 

790 avenue du Dr Donat 

06254 Mougins, France 

E-mail: ftsali@dow.com 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Μεσογείων 335, Χαλάνδρι 
Τ.Κ. 15310 

Τηλέφωνο: 2106726381 

Fax: 2106749514 

E-mail: gvassiliou@elanco.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 
διαφορετικός από τον κάτοχο της 
έγκρισης) 

Dow AgroSciences Export SAS 

Θορικό Λαύριο 

ΕΛΛΑΣ  

 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας  
 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 

1) The Dow Chemical Company, USA. 

.  

2) Van Diest Supply Company, USA.  

 

3) Torre srl, Italy 

 

4) Schirm GmbH , Germany 

 

5) Exwold Technology Ltd., United 

Kingdom 

 

6) Dow AgroSciences SAS, , France 

 

7) Sipcam S.p.A., Italy 

 

(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο 

Παράρτηµα Ι της παρούσας) 
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e) Εργοστάσιοα συσκευασίας του 

σκευάσµατος 
1) The Dow Chemical Company, USA. 

.  

2) Van Diest Supply Company, USA.  

 

3) Torre srl, Italy 

 

4) Schirm GmbH , Germany 

 

5) Exwold Technology Ltd., United 

Kingdom 

 

6) Dow AgroSciences SAS, , France 

 

7) Sipcam S.p.A., Italy 

 

 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
∆ραστική ουσία  

pyroxsulam 7,1% β/β  

florasulam   1,4% β/β 

περιέχει τον αντιφυτοτοξικό παράγοντα 

cloquintocet-mexyl 7,1% β/β 

Βοηθητικές ουσίες 91,20 % β/β 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος προσδιορίζεται στην αίτηση µε 
ηµεροµηνία 30-3-2011 (Αρ, πρωτ. ΥΑΑκΤ 

94895 ) για την προσωρινή έγκριση του 

σκευάσµατος) και παραµένει στα αρχεία της 
Αρµόδιας Αρχής 
 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος/ περιεκτικότητα σε 
προιόν  

Υλικό 

 Σακκούλες  132.5 gr, 265 gr, 320gr, 

397.5gr, 400gr, 530 gr, 795gr, 

1060gr, 1200gr, 1325 gr, 1590 

gr, 1855 gr, 2120gr, 2650 gr, 

3.0 kg 

 

Composite film bag: 

LDPE/ALU/PA  

 Φιάλες  132.5 gr, 265 gr, 320gr, 

397.5gr, 400gr, 530 gr, 795gr, 

1060gr, 1200gr, 1325 gr, 1590 

gr, 1855 gr, 2120gr, 2650 gr, 

3.0 kg 

 

HDPE bottle  
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3 Οδηγίες 
χρήσης: 
 

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρµογής: Εφαρµόζεται µε ψεκαστήρες προσαρµοσµένους σε 
ελκυστήρες.  
 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά 

το ήµισυ µε καθαρό νερό. Αναδεύετε καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.  
Προσθέσθε την απαιτούµενη ποσότητα BROADWAY προσθέτοντας τους κόκκους 
του σκευάσµατος, µε σταθερή ροή µέσα στο νερό του ψεκαστικού. Βεβαιωθείτε ότι 
το BROADWAY έχει διασπαρεί και ότι δεν έχει προσκολληθεί στο εσωτερικό του 

δοχείου. Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µε το υπόλοιπο νερό µε τον αναδευτήρα 

σε λειτουργία καθ όλη τη διάρκεια του ψεκασµού.  

 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: Για να αποφύγετε την προκληση φυτοτοξικότητας σε 

καλλιέργειες άλλες των σιτηρών, πρέπει να καθαρίσετε όλο τον εξοπλισµό 

ψεκασµού µέσα και έξω, ως ακολούθως:  

1) Αµέσως µετά τον ψεκασµό αδειάστε το δοχείο του ψεκαστικού τελείως. 
Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό τα εξωτερικά µέρη του ψεκαστικού.  

2) Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου µε καθαρό νερό συµπεριλαµβανοµένων 

των σωληνώσεων χρησιµοποιώντας το 1/10 της χωρηρικότητας του δοχείου. 

Αδειάστε το δοχείο τελείως.  
3) Γεµίστε το ψεκαστικό δοχείο µε καθαρό νερό κατά το ήµισυ. Προσθέστε 250 

γρ απορρυπαντικού διαλυµένου σε 100 λίτρα νερό και αναδεύστε. 
Απογεµίστε µε νερό εξασφαλίζοντας ότι το δοχείο του ψεκαστικού είναι 
απολύτως γεµάτο. Αναδεύστε για 10 µε 15 λεπτά και ξεπλύνετε την ράβδο 

ψεκασµού και τις σωληνώσεις. Αδειάστε τελείως.  
4) Επαναλάβετε τη διαδικασία.  

5) Φίλτρα και µπεκάκια αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά µε καθαρό 

νερό και σαπούνι.  
6) Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο.  

7) Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύµατος ακολουθήστε την κείµενη 

νοµοθεσία. Μην τα ψεκάζετε σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε αγρούς που 

προορίζονται για την καλλιέργειά ευαίσθητων καλλιεργειών.    

  

Oδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 

συσκευασίας: Καύση σε εγκεκριµένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της 
κείµενης νοµοθεσίας. Τα κενά συσκευασίας (φιάλες και σακούλες) ξεπλένονται υπό 

πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό 

υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη 

διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για 

ανάκτηση ενέργειας. 



8                      ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ                Α∆Α: ΒΟΝ8Β-Ρ9Φ 

   

  

 

  

4  

 

Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ιζανιοκτόνο, µε διασυστηµατική δράση 

για τον έλεγχο πλατυφύλλων και αγρωστωδών ζιζανίων.  

Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα. Αναστέλλει τη δράση του 

ενζύµου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase – ALS. 

Μεταφέρεται γρήγορα διαµέσου του ηθµώδους και ξυλώδους ιστού 

στα µεριστωµατικά κύτταρα του φυτού. Η ανάπτυξη του φυτού 

µειώνεται µετά από λίγες ώρες, αν και οι τελικές επιπτώσεις 

χρειάζονται µερικές εβδοµάδες για να φανούν.  

 

 

 

5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις σκευάσµατος 
 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος γρ/ 

στρέµµα 

(max) 

γρ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέµµα 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 
αριθµός 

εφαρµογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Σιτάρι σκληρό 

και µαλακό 

Πλατύφυλλα και 

αγρωστώδη 

ζιζάνια  

26,5   10-40 

Ο µικρότερος 
όγκος να 

χρησιµοποιείται 
µόνο σε µικρά 

ζιζάνια και 
προτού κλείσει 
η καλλιέργεια.  

Ψεκαστήρας 
εφαρµοσµένος σε 
ελκυστήρα.  

Εφαρµογή από την  

αρχή του 

αδελφώµατος µέχρι 
και το στάδιο του 2ου 

γόνατου  

1 

Ζιζάνια που καταπολεµούνται: 
Αγρωστώδη Πλατύφυλλα 

 

Ευαίσθητα 

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) 

Ηρα  (Lolium spp.) 

 

Μέτρια Ευαίσθητα  

Αγριοβρώµη (Avena spp.)                                             

Βρώµος (Bromus spp.) 

 

Ευαίσθητα 

Κολλητσίδα (Gallium aparine),                                     

Χαµοµήλι (Matricaria chamomile),                               

Καψέλα (Capsella bursa-pastoris),                                   

Σινάπι (Sinapis arvensi)s,                                                   

Στελλάρια (Stellaria media),  

Κολλητσίδα (Gallium spurium, G. aparine), 

Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum),  

Αγριόβικος( Vicia spp)  
Βερόνικα (Veronica spp) 

Αγριοπανσές (Viola arvensis) 

 

Μέτρια Ευαίσθητα  

 

Παπαρούνα (papaver rhoeas),  

 Πολυκόµπι (Polygonum aviculare) 

 Φάλαρης(Phalaris spp) 
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Παρατηρήσεις  

1. Κατά την εφαρµογή εξασφαλίστε καλή κάλυψη καθώς το σκεύασµα απορροφάται κυρίως 
από τα φύλλα.  

2. Η αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος µπορεί να εµφανιστεί µειωµένη όταν το έδαφος 
είναι πολύ ξηρό ή οι θερµοκρασίες χαµηλές µε συνέπεια η ανάπτυξη των ζιζανίων να είναι 
αργή.  

3. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που φυτρώνουν µετά την εφαρµογή δεν ελέγχονται.  
4. Η αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή µία 

ώρα µετά την εφαρµογή.  

5. Μην εφαρµόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε συνθήκες καταπόνισης λόγω χαµηλών 

θερµοκρασιών, ξηρασίας, νεροκρατήµατος, καταστροφής από εχθρούς, έλλειψης θρεπτικών 

στοιχείων κλπ. Σε περιόδους ακραίων καιρικών συνθηκών (χαµηλές θερµοκρασίες και/ή 

βροχόπτωση) µην εφαρµόζετε πριν το στάδιο του πλήρους αδελφώµατος.  
6. Περιστασιακή φυτοτοξικότητα µπορεί να εµφανιστεί σε σιτάρι κάτω από ακραίες καιρικές 

συνθήκες, αυτό όµως δεν µεταφράζεται σε µείωση παραγωγής.   
7. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες) µπορεί 

να εµφανιστεί πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της καλλιέργειεας. Η τελική παραγωγή 

δεν πρόκειται να επηρεαστεί.  
8.  Για καλύτερα αποτελέσµατα να εφαρµόζεται σε ζιζάνια , στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής 

τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να εφαρµόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώµατος).   
9. Το προιόν εφαρµόζεται µε την προσθήκη ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού (KAYTAR 

ή CODACIDE) στη συνιστώµενη δόση.  
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Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας,   

Το προϊόν είναι αναστολέας της ALS.  

Μην το χρησιµοποιείτε το προϊόν περισσότερο από µία φορά ανά 

καλλιεργητική περίοδο.  

Μην το εφαρµόζετε σε σειρά µε άλλα ζιζανιοκτόνα που έχουν τον ίδιο 

µηχανισµό δράσης.( αναστολείς της ALS). 

 Το προιόν µπορεί να αναµιχθεί µε άλλα ζιζανιοκτόνα του ίδιου 

µηχανισµού δράσης για τη διεύρυνση του φάσµατος. Σε περίπτωση 

εµφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται ή  εναλλαγή µε άλλα 

ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.  
 

 

Να µην χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε  
1. Ρυθµιστές ανάπτυξης (χρόνος µεταξύ εφαρµογών: 7 ηµέρες)  
2. οργανοφοσφωρικά εντοµοκτόνα (χρόνος µεταξύ εφαρµογών 14 

ηµέρες κατά το ελάχιστο).  

 

 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας Σε περίπτωση καταστροφής της προστατευόµενης 
καλλιέργειας µπορεί να σπαρθεί καλαµπόκι, σόργος 
καισιτάρι και κριθάρι µετά την εφαρµογή του 
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σκευάσµατος, αφού προηγηθεί άροση σε βάθος 
τουλάχιστον 15cm. 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Μετά από την εφαρµογή του BROADWAY 85WG 

µπορούν να σπαρθούν 

Φθινόπωρο: σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, τριτικάλε, 
σίκαλη, ελαιοκράµβη, φασόλια, κράµβες( από 

µεταφύτευση) 

Άνοιξη σιτάρι, κριθάρι, βρώµη, τριτικάλε, σίκαλη, 

ελαιοκράµβη, ζαχαρότευτλα, πατάτες, µηδική, 

φασόλια, αραβόσιτος, κράµβες( από µεταφύτευση) 

καρότα, ραπανάκια. 

 

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα αποφύγετε την επανείσοδο µέχρις ότου στεγνώσει 
τελείως το ψεκαστικό υγρό.  

 

 

8  

 

 

 

 

Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας 
στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Το προιόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα 

σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν αναφέρονται στην ετικέττα του. 

Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού υγρού µε άλλες καλλιέργειες 
εκτός των εγκεκριµένων  

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
Ν επικίνδυνο για το περιβάλλον.  

 

10  Φράσεις R R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον.  
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11  Φράσεις S S1/2 φυλάξτε το κλειδωµένο µακρυά από παιδιά.   

S13      Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
S20/21 Μην τρώτε ή πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε 
S37 φοράτε κατάλληλα γάντια.  

 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 
ως επικίνδυνα απόβλητα. 

S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε 
ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
SPe3 Για να προστατέψετε µη στοχευόµενα φυτά να αφήσετε µιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων µέχρι µη γεωργική γη 

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε 
µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα 

 

SP1      ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 

             ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 
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Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Μην χορηγείτε υγρά και µην προκαλείτε εµετό εάν ο ασθενής έχει 
χάσει τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασµούς.  
Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλέσετε εµετό. Καλέστε γιατρό. Ο 

γιατρός θα αποφασίσει για την πρόκληση εµετού.  

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια. Ξεπλύνετε τα µάτια πολύ καλά για 

αρκετά λεπτά. Ααφαιρέστε τους φακούς επαφής µετά από 1-2 λεπτά 

και συνεχίστε το ξέπλυµα για αρκετά λεπτά. Εάν εµφανιστούν 

συµπτώµατα συµβουλευθείτε οφθαλµίατρο.  

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα. Ααφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα. 

Ξεπλυθείτε κάτω από τρεχούµενο νερό και χρησιµοποιείστε σαπούνι. 
Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  
Σε περίπτωση εισπνοής Μεταφερθείτε στον καθαρό αέρα. 

Συµβουλευθείτε γιατρό/  

Για το γιατρό: υποστηρικτική θεραπεία ανάλογα µε τα συµπτώµατα του 

ασθενούς.  
 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

Pyroxsulam  

Florasulam 

Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 396/2005  
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13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 
για µετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 ∆εν έχει εφαρµογή.    
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Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

Σε µέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο στην αρχική του 

σφραγισµένη συσκευασία προστατευµένο από ακραίες 

θερµοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για 2 

χρόνια.  

 

 

15 Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report  καταγράφονται οι µελέτες στις οποίες 
στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι µελέτες αυτές, πλην των εµπιστευτικών, 

παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφεροµένων.   

 

 

16  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση της 
έγκρισης 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. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να 

ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή 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. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους 
φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε βάση τα νεότερα 

επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 65 του Κανονισµού 

1107/2009  και την παρούσα απόφαση  

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

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική ετικέτα 

πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.. 

 

 

   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Ι. ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ                  
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∆ – 7 (GAP) 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά)  (κοινή ονοµασία) : pyroxsulam+florasulam Σελίδες : 1 

EEC No (α) :   Χώρα  : ΕΛΛΑ∆Α 

Εµπορικό (ά)  όνοµα (τα) : BROADWAY Ηµεροµηνία  : Φεβρουάριος 2011.  

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο  : ζιζανιοκτόνο    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλλιέργεια 

Και/ή 

Συνθήκες 
χρήσης 

Κράτος 
Μέλος 

ή 

χώρα 

Εµπορικ
ό 

όνοµα 

του 

σκευάσµατ
ος 

(Α) 

(Θ) 

ή 

(Κ) 

 

Εχθρός, οµάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

Σκεύασµα 

 

Εφαρµογή 

 

∆οσολογία ανά επέµβαση 

 

Τελευταία 

Επέµβαση 

πριν 

τη 

συγκοµιδή 

(ηµέρες) 

Παρατηρήσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(β) 

 

 

 

 

 

 

(γ) 

Μορφή 

 

 

 

 

 

(δ-στ) 
 

Περιεκ 

σε δ.ο. 

 

 

 

(θ) 

Μέθοδο
ς/ 

τρόπος 
 

 

 

 

(στ-η) 

Στάδιο 

Ανάπτυ
ξης 
και 

εποχή 

 

 

 

(ι) 

Αριθµός 
Εφαρµογών 

Ελάχ. Μεγ. 
 

(κ) 

χρονικό 

µεσοδιάστη
µα 

µεταξύ των 
εφαρµογών 

(ελάχ.) 

γρ δ.ο. /  

εκατόλιτρο 

ελάχ.  µεγ. 

λίτρα ψεκαστ. 
υγρού / 

εκτάριο 

ελαχ. µεγ. 

Γρ. δ.ο. 

/εκτάριο 

ελάχ.  µεγ. 

 

 

 

 

 

 

(λ) 

 

 

 

 

 

 

             (µ) 

Σιτάρι σκληρό 

και µαλακό  

Ελλάδα   Α Αγρωστώδη και 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια.  

WG Pyroxsulam 

70,8 g/kg +  

Florasulam 

14,2 g/kg  

Ψεκαστή
ρας 
προσαρµο
σµένος σε 
ελκυστήρ
α  

BBCH 

21-32  

Άνοιξη  

1 - - 100-400 18,8+3,7 

 

(0,265 kg 

f.p./ha 

max)  

-   

                

Παρατηρήσεις: (α)   Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)   (η)   Τρόπος. Πχ σ΄ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά 

θα πρέπει να χρησιµοποιούνται.  Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες            – ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται 
χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών).   (θ)   g/kg ή g/lt 

 (β)   Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).  (ι)    Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth 

 (γ)   πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµατος, ζιζάνια   Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου 

(δ)   πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπήκνωµα (EC)   βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής 
(ε)   GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.    (κ)   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες 
(στ)  όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται   (λ)   Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή 

(ζ)   Μέθοδος πχ. Ψεκασµός υψηλού όγκου, σκονισµός.     (µ)   Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµούς στη χρήση 


