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Αθήνα, 21- 11 - 2006 

Αριθ. πρωτ.:123819 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

 

Ταχ. ∆/νση: Συγγρού 150     

Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες:Χ. Παναγοπούλου 

Τηλέφωνο: 210 92 87 250 

FAX: 210 92 12 090 

e-mail: syg036@minagric.gr 

 

Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

            Λ. Μεσογείων 335 

            ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι 

           (µε απόδειξη) 

Κοιν.:  

1. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

∆/νσεις Γεωργίας  

                Έδρες τους (µε e-mail) 

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

Έδρες τους 

3. Μ.Φ.Ι. 

Τµήµα Ελέγχου 

Γεωργικών Φαρµάκων 

Εκάλης 2, 14561 

Κηφισιά 

4. Εσωτερική διανοµή  

Τµήµατα Β΄, Γ΄, ∆΄ &    

  Ε΄της ∆/νσης µας 

 

    

 

 

ΘΕΜΑ: ″Οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

MUSTANG 306 SE ″                      
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AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1)και το Παράρτηµα VI 

αυτού. 

2. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον 

καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», 

όπως ισχύει σήµερα και 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. Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και 

συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της 

Επιτροπής». 

4. Την ΚΥΑ 92084/2004 (Β247-09/02/2004)των Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας για τα 

«Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων, MRLs, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός 

προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 03/60/EC της 

Επιτροπής» για την δ.ο. florasulam. 

5. Την  ΚΥΑ 98195/2003 (Β526-05/05/2003)των Υπ. Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας για τα 

«Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων, MRLs, Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός 

προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 02/97/EC της 

Επιτροπής» για την δ.ο.2,4 D 

6.  Τη µε αριθ. 101382/27-5-2003 (ΦΕΚ 736/Β/10-6-2003) Κοινή Απόφαση των Υπ. Εθνικής 

Οικονοµίας και Γεωργίας, µε την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/µα Ι του Π∆ 115/1997 η 

δραστική ουσία florasulam. 

7. Τη µε αριθ. 97016/21.3.2003(ΦΕΚ Β΄ 357/Β/27-3-2003) Κοινή Απόφαση των Υπ. Εθνικής 

Οικονοµίας και Γεωργίας, µε την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/µα Ι του Π∆ 115/1997 η 

δραστική ουσία 2,4-D. 

8. Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 3
ο 
θέµα της 8

ης
/2006  Συνεδρίασης του. 

9. Τη µε αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό». 

10. Τη µε αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς ∆ιευθυντές, 

∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων της εξουσίας 

να υπογράφουν µε «Εντολή Υφυπουργού». 

11. Την από 27-5-2005 αίτηση της εταιρείας Dow AgroSciences Export SAS 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

 

Α Χορηγούµε στην εταιρεία Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας µε υπεύθυνο 

επικοινωνίας στην χώρα µας την εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, οριστική έγκριση 

διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 115/97, άρθρο 4 παρ. (1), στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν MUSTANG 306 SE µε τα ακόλουθα στοιχεία οριστική έγκριση, σύµφωνα µε το Π∆ 

115/97, άρθρο 4 παρ. (1),  

  

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

7677   

21-11-2006 

30-9-2012 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα MUSTANG 

1.2.β Μορφή:  Εναιωρηµα σε γαλάκτωµα (SΕ) 

 

1.3 ∆ραστικές ουσίες 

α) Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσιών κατά ISO FLORASULAM 

2,4-D (σε µορφή 2-ΕΗΕ) 

 

 

β) Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών  

δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: 

florasulam:  97% β/β min 

2,4-D 2-Ethyl Hexyl Ester: 94,4% β/β min  

 

 

γ) Παρασκευαστής των  δ.ο.: Florasulam:   

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας  

 

2,4-D (σε µορφή 2-ΕΗΕ) 

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας 

 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο. Dow Chemical Company ΗΠΑ 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας). 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικων ουσιών  

FLORASULAM και 2,4-D (σε µορφή 2-ΕΗΕ)  όπως 

προσδιορίζονται στο Τµήµα J της αίτησης µε 

ηµεροµηνία 13/2/2001 (Αρ. Πρ. Υ.Γ. 89005) 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 

Buropolis 1240,route de Doilines 

06904 Sophia Antipolis Cedex-France 

Τ.Κ.BP 229 

Τηλ.: 33(0) 4 93 95 60 00 

Fax:   33(0) 4 93 95 65 95 

E-mail: cmavrotas@dow.com 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  

Γεώργιος Βασιλείου 

∆/ντης Τεχνικού Τµήµατος 

Λ. Μεσογείων 335 

ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι 

Τηλ.: 2106726381 

Fax:  2106749514-5  

e-mail: gvassiliou@elanco.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον 

είναι διαφορετικός από τον κάτοχο 

της έγκρισης): 

Ο κάτοχος της έγκρισης.  

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Dow AgroSciences SA ΓΑΛΛΙΑΣ 

 

 

   

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Dow AgroSciences SA ΓΑΛΛΙΑΣ 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο  Παράρτηµα Ι της 

παρούσας). 

 

   

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Dow AgroSciences SA ΓΑΛΛΙΑΣ 

 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

florasulam 0,625% β/ο + 

 2,4-D 2-EHE 45,25% β/ο ( 30% β/ο 2.4-D  

ισοδύναµο οξύ) + 

54,57% β/β βοηθητικές ουσίες  

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος  

προσδιορίζεται στο doc. J της αίτησης µε 

ηµεροµηνία µε ηµεροµηνία 13/2/2001 (Αρ. Πρ. 

Υ.Γ. 89005) 
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2 Συσκευασίες: 

2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών:  ) Επτά  (7)  

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλες  0,5l -0,8l – 1l- 2l - 2,5l – 3l και 

5  λίτρα 

Πολυαιθυλένιο (PET) 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 Τρόπος εφαρµογής: 

Καθολικός ψεκασµός φυλλώµατος µε πίεση µικρότερη από 2 atm , µε 

τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά 

στρέµµα. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό. 

Αραιώστε το φάρµακο σε µικρή ποσότητα νερού και ρίχτε το στο 

ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό 

αναδεύοντας πάντα καλά. 

 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: 

- Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο 

ψεκαστικό πριν τον ψεκασµό 

- Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 

- Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε 

καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείµµατα. 

- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά µε καθαρό νερό τα µπέκ και τα 

φίλτρα. 

- Το ψεκαστικό να µην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που 

καλλιεργείται ή πρόκειται να  καλλιεργηθεί. 

-. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: 

Οι φιάλες 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. 

 

Συνδυαστικότητα:  

 Συνδυάζεται µε τα σκευάσµατα Puma Super 50 EW, Topik και Assert. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

∆ιασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε 

σιτάρι και κριθάρι.  

Το florasulam ανήκει στην οµάδα των τριαζολοπυριµιδινών-

σουλφανιδίων. Αναστέλλει τη δράση του ενζύµου οξεικογαλακτική 

συνθετάση (acetolactate synthase – ALS).  

Το 2,4 D ανήκει στην οµάδα των φαινοξυαλκανοϊκών οξέων. 

Συσσωρεύεται κυρίως στους µεριστωµατικούς ιστούς  των βλαστών και 

ριζών στους οποίους και δρα. 

 

 

5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος 

κ.εκ. 

σκευάσµατος 

/στρ. 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέµµα 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών/ 

καλλιεργητικ

ή περίοδο 

Σιτάρι 

Κριθάρι  

Πλατύφυλλα ζιζανία 

Κολλητσίδα (Gallium 

spurium, G. aparine), 

Παπαρούνα (papaver 

rhoeas),  

Στελλάρια (Stellaria 

media),  

Άγριο σινάπι (Sinapis 

arvensis),  

Καψέλλα (Capsella 

bursa-pastoris), 

Χαµοµήλι (Matricaria 

chamomilla), 

 Ανθεµίδα (Anthemis 

arvensis),  

Ραπανίδα (Raphanus 

raphanistrum),  

Αδωνης (Adonis 

aestivalis) και  

Μπιφόρα (Bifora 

radians). 

60-80 κ.ε.. σκ. 

ανά στρ 

.ανάλογα µε το 

είδος και το 

στάδιο 

ανάπτυξης των 

ζιζανίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-40 Μία µόνο 

µεταφυτρωτική 

εφαρµογή κατά την 

περίοδο του 

αδελφώµατος του 

σταριού έως τον 

πρώτο κόµβο και 

όταν τα ζιζάνια είναι 

στο στάδιο των 4-6 

φύλλων 

1 εφαρµογή 

 

 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

1. Για την αποφυγή ζηµιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να 

αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρµόζεται µε 

άπνοια, χαµηλή πίεση (2 ατµόσφαιρες) και µε θερµοκρασίες όχι πάνω 

από 30 C. 

2. Προσοχή στον θεριζοαλωνισµό υπό συνθήκες αυξηµένης υγρασίας 

3. Να µην εφαρµόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν 

αµµώδη εδάφη και υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης  
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7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας ---  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν -----  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα ----  
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

. 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

Xn  Επιβλαβές 

N -Επικίνδυνο για το περιβάλλον  

 

10  Φράσεις R R22  Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως 

R43   Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα 

R50/53 Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

 

11  Φράσεις S S1/2  Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά 

S13  Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές 

S20/21  Mην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε 

S24     Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 

S37   Να φοράτε κατάλληλα γάντια 

S46   Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 

δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 

επικίνδυνα απόβλητα. 

S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε 

ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένου ασφαλείας».. 

SP1  Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή 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 

 Μη δίνετε υγρά και µην προκαλείτε εµετό αν ο παθόντας είναι 

αναίσθητος ή έχει σπασµούς. 

Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλείτε εµετό. Καλέστε αµέσως 

γιατρό.          

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια,  πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο 

νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά.  

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό 

και σαπούνι. Αφαιρέστε τα βρεγµένα µε το σκεύασµα ρούχα. Πλύνετε 

τα λερωµένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε  . 

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική 

θεραπεία. 

Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777. 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 
 

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Προϊόντα MRLs 

 

(mg/kg) 

 

florasulam Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs µε την Οδηγία 

03/60/EC που έχει ενσωµατωθεί  

στο εθνικό δίκαιο µε την 92084/2004 (Β247-

09/02/2004) 

 

 

2,4-D και των εστέρων του 

εκπεφρασµένα σαν 

2,4-D 

 

Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs µε την Οδηγία 

02/97/EC που έχει ενσωµατωθεί  

στο εθνικό δίκαιο µε την 98195/2003 (Β526-

05/05/2003) 

 

 

) 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Καλλιέργεια PHI (ηµέρες) 

 

 σιτάρι ∆εν έχει εφαρµογή  

 Κριθάρι ∆εν έχει εφαρµογή  
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

το σκεύασµα παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν 

αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του, σε χώρο 

ξηρό,  καλά αεριζόµενο, σε κανονικές θερµοκρασίες µακριά από  το 

άµεσο ηλιακό φως. 

(Να µην αναγραφεί στην συσκευασία η ηµεροµηνία λήξης) 
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15 Προστατευόµενα στοιχεία και µελέτες 
  

 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 

παραστατικά βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

 

Β Γενικές υποχρεώσεις  
  

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος να διενεργήσει µελέτες monitoring 

από το φρεάτιο ορίζοντα των περιοχών όπου χρησιµοποιείται περισσότερο το 

σκεύασµα εντός δύο ετών.  

2. 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. 

3. 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 

4. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆ 115/1997 και 

την παρούσα απόφαση 

5. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε τους 

όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

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

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

 

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

      Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
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∆ – 7 (GAP) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά)  (κοινή ονοµασία)  Florasulam + 2,4 D (σε µορφή 2-ΕΗΕ) Σελίδες : 

EEC No (α)  Χώρα  : ΕΛΛΑ∆Α 

Εµπορικό (ά)  όνοµα (τα)  MUSTANG 306  SE   

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο    Ζιζανιοκτόνο   
Καλλιέργεια και / ή 

συνθήκες χρήσης 

 

 

 

 

(α) 

Κράτος 

Μέλος ή 

Χώρα 

Εµπορικό όνοµα του 

σκευάσµατος 

(Α)  

(Θ) 

 ή  

(Κ) 

 

 

(β) 

Εχθρός, οµάδα 

εχθρών ή ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

 

 

(γ) 

Σκεύασµα Εφαρµογή ∆οσολογία ανά επέµβαση Τελευταία 

επέµβαση πριν 

τη συγκοµιδή 

(ηµέρες) 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

     Μορφή 

 

 

 

(δ) 

Περιεκτ. σε δ.ο. 

 

 

 

(θ) 

Μέθοδος /τρόπος 

 

 

 

(η) 

Στάδιο ανάπτυξης 

& εποχή 

 

 

(ι) 

Αριθµός 

εφαρµογών 

ελαχ. µέγ. 

 

(κ) 

Χρονικό 

µεσοδιάστηµα 

µεταξύ των 

εφαρµογών 

Γρ. ∆.ο. / 

εκατόλιτρο ελάχ. 

µέγ. 

Λίτρα 

ψεκαστικού 

υγρού / εκτάριο 

ελάχ. µέγ. 

γρ δ.ο. / 

εκτάριο ελάχ. 

µέγ. 

 

 

 

 

(λ) 

 

 

 

 

(µ) 

Σιτάρι  

  Κριθάρι 

Ελλάδα MUSTANG 306 

SE 

A Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

SE florasulam  

6,25g/l  

+ 2,4 D 300 g/l 

 

Καθολικός 
ψεκασµός µέσου 

όγκου  

BBCH 32 

(2ος κόµβος 2 

εκ.  πάνω από 

τον 1ο ) 

1 M.E. Florasulam: 

9.375-25.0  

2,4D: 450-

1200 

200-400 Florasula

m:  

3.75-5.0 

2,4-D: 

180-240 

M.E. M.E.= Μη 

Εφαρµόσιµο για 

την Ο.Γ.Π. 

 

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 / περιορισµόυς 

 


