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Pyroxsulam 7.1 % β/β + florasulam 1.4 % β/β 
(πυροξουλάμ + φλορασουλάμ)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyroxsulam: 7.1% β/β
Florasulam 1.4% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 91.20 % β/β
(περιέχει τον αντιφυτοτοξικό παράγοντα 

Cloquintocet-mexyl: 7.1% β/β
Διασυστηματικό εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 

ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε 

σιτάρι.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ 

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ZIZANIOKTONO
Broadway™

85WG

® ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) 
 or an affiliated company of Dow
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Package MID : 373826 2002

Trade Name : BROADWAY 85WG 

Country : GREECE

Size : 95X65MM

Artwork Type : 0.4KG BOOKLET LABEL

Specification : EU581

Standardisation Level :

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used:

6

Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY

EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)Packing Location :

4

Ticket No : N/A

Date : 10-JAN-20

Proof Cycle No : 1

YellowMagentaCyanBlack

Last updated by : EMEA DRUSENHEIM 



ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΑΔΑ: 7967/28-12-2011
Περιεχόμενο: 400 γρ.

Κάτοχος της άδειας: 
Dow AgroSciences Export S.A.S.

6 rue Jean-Pierre Timbaud
Building Le Campus

78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 

αγορά: 
PIONEER HI-BRED ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην 
τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προιόν. 
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 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. Αφαιρέστε 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: Αφαιρέστε 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. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

® ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated 
 company of Dow
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Trade Name : BROADWAY 85WG 
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Artwork Type : 0.4KG BOOKLET LABEL
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο

«Για να αποφύγετε κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον ακολουθήστε 

τις οδηγίες χρήσης».

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
Περιέχει pyroxsulam και 

cloquintocet-mexyl. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

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

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο
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Country : GREECE

Size : 79X65MM

Artwork Type : 0.4KG BOOKLET LABEL
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Pyroxsulam 7.1 % β/β + florasulam 1.4 % β/β 
(πυροξουλάμ + φλορασουλάμ)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyroxsulam: 7.1% β/β
Florasulam 1.4% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 91.20 % β/β
(περιέχει τον αντιφυτοτοξικό παράγοντα 

Cloquintocet-mexyl: 7.1% β/β
Διασυστηματικό εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 

ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε 

σιτάρι.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ 

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ZIZANIOKTONO
Broadway™

85WG

® ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) 
 or an affiliated company of Dow
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Trade Name : BROADWAY 85WG 
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Pyroxsulam 7.1 % β/β + florasulam 1.4 % β/β 
(πυροξουλάμ + φλορασουλάμ)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyroxsulam: 7.1% β/β
Florasulam 1.4% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 91.20 % β/β
(περιέχει τον αντιφυτοτοξικό παράγοντα 

Cloquintocet-mexyl: 7.1% β/β
Διασυστηματικό εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 

ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε 

σιτάρι.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ 

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
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85WG

® ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) 
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Trade Name : BROADWAY 85WG 

Country : GREECE

Size : 95X65MM

Artwork Type : 0.4KG BOOKLET LABEL

Specification : EU581
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Number of Colours used:

6

Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY
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4
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Date : 10-JAN-20

Proof Cycle No : 1
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ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΑΔΑ: 7967/28-12-2011
Περιεχόμενο: 400 γρ.

Κάτοχος της άδειας: 
Dow AgroSciences Export S.A.S.

6 rue Jean-Pierre Timbaud
Building Le Campus

78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 

αγορά: 
PIONEER HI-BRED ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην 
τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προιόν. 
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 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. Αφαιρέστε 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: Αφαιρέστε 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. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

® ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated 
 company of Dow
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο

«Για να αποφύγετε κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον ακολουθήστε 

τις οδηγίες χρήσης».

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
Περιέχει pyroxsulam και 

cloquintocet-mexyl. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

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

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Για 
να αποφύγετε την πρόκληση 
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 τη 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 καλλιέργεια ευαίσθητων καλλιεργειών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 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 ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν είναι ζιζανιοκτόνο. Μπορεί να 
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες καλλιέργειες που δεν 
αναφέρονται στην ετικέτα του. Αποφύγετε την επαφή του ψεκαστικού 
υγρού με άλλες καλλιέργειες εκτός των εγκεκριμένων. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο στην 
αρχική του σφραγισμένη συσκευασία προστατευμένο από ακραίες 
θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο, 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 δια μέσου 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. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (σκληρό, μαλακό) για την καταπολέμηση 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Δόση: 26.5 γρ./ στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού ύγρού:10-40 λίτρα/στρέμμα. Ο μικρότερος όγκος 
να χρησιμοποιείται μόνο σε μικρά ζιζάνια και προτού κλείσει η 
καλλιέργεια. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκαστήρας 
εφαρμοσμένος σε ελκυστήρα. Εφαρμογή από την αρχή του 
αδελφώματος μέχρι και το στάδιο του 2ου γόνατου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα: Ήρα, Αλεπονουρά, 
Κολλητσίδα,Καψέλα, Χαμομήλι, 

Στελλάρια, Ραπανίδα, Σινάπι, 
Αγριόβικος, Βερόνικα, Αγριοπανσές. 

Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοβρώμη, 
Βρώμος, Φάλαρη, Παπαρούνα, 

Πολυκόμπι. 
Το προϊόν εφαρμόζεται με την προσθήκη 

ενός κατάλληλου επιφανειοδραστικού 
(KAYTAR ή CODACIDE) στη συνιστώμενη δόση. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κατά την εφαρμογή εξασφαλίστε καλή 
κάλυψη καθώς το σκεύασμα απορροφάται κυρίως από τα φύλλα.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. Τα ευαίσθητα ζιζάνια που 
φυτρώνουν μετά την εφαρμογή δεν ελέγχονται. Η αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχή μία ώρα 
μετά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε 
συνθήκες καταπόνησης 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. 
Περιστασιακή φυτοτοξικότητα 
μπορεί να εμφανιστεί σε σιτάρι κάτω 
από ακραίες καιρικές συνθήκες, αυτό 
όμως δεν μεταφράζεται σε μείωση 
παραγωγής. Σε περίπτωση ακραίων 
καιρικών συνθηκών (πολύ υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες) μπορεί να εμφανιστεί 
πρόσκαιρη ανάσχεση της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Η τελική παραγωγή δεν πρόκειται να 
επηρεαστεί. Για καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε ζιζάνια στα 
αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (ειδικά στα Phalaris & Avena να 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια του αδελφώματος).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες προσαρμοσμένους 
σε ελκυστήρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. Αναδεύετε καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.
Προσθέστε 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.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το προϊόν 

είναι αναστολέας της ALS.
Μην 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 προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με άλλα 
ζιζανιοκτόνα του ίδιου μηχανισμού δράσης για τη διεύρυνση του 
φάσματος. Σε περίπτωση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται 
η εναλλαγή με άλλα ζιζανιοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Συνδυαστικότητα: 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).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:
Σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλ/γειας: Σε 
περίπτωση καταστροφής της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 
μπορεί να σπαρθεί καλαμπόκι, σόργο, 
σιτάρι και κριθάρι, μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος, αφού προηγηθεί άροση 
σε βάθος τουλάχιστον 15 cm.
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 
στο οποίο έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Αποφύγετε την 
επανείσοδο μέχρις ότου στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Σιτάρι: Μη εφαρμόσιμο

THIS PAGE HAS BEEN LEFT 
BLANK INTENTIONALLY
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Package MID : 373826 2002

Trade Name : BROADWAY 85WG 

Country : GREECE

Size : 79X65MM

Artwork Type : 0.4KG BOOKLET LABEL

Specification : EU581

Standardisation Level :

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used:

6

Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY

EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)Packing Location :

1

Ticket No : N/A

Date : 10-JAN-20

Proof Cycle No : 1

Black
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Pyroxsulam 7.1 % β/β + florasulam 1.4 % β/β 
(πυροξουλάμ + φλορασουλάμ)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση: Pyroxsulam: 7.1% β/β
Florasulam 1.4% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 91.20 % β/β
(περιέχει τον αντιφυτοτοξικό παράγοντα 

Cloquintocet-mexyl: 7.1% β/β
Διασυστηματικό εκλεκτικό μεταφυτρωτικό 

ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε 

σιτάρι.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ 

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ZIZANIOKTONO
Broadway™

85WG

® ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) 
 or an affiliated company of Dow
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Package MID : 373826 2002

Trade Name : BROADWAY 85WG 

Country : GREECE

Size : 95X65MM

Artwork Type : 0.4KG BOOKLET LABEL

Specification : EU581

Standardisation Level :

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used:

6

Printer : EMEA - CCL LABEL ITALY

EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)Packing Location :

4

Ticket No : N/A
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Proof Cycle No : 1
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