
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

NOIRCYAN MAGENTA JAUNE

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε σταγονίδια. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Μην ρυπαίνετε το 
νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε 
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Μην προκαλέσετε εμετό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό. Εάν παρατηρείται ερεθισμός, ζητείστε ιατρική 
συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε 
συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγειά και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, 
σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασίες 
<  40οC. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 
2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ  
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Α.Α.Δ.Α.: 8226/23.07.2014

Κάτοχος άδειας διάθεσης στην αγορά:
Asahi Chemical Europe s.r.o., 
Lužná 716/2, 160 00 Praha 6
Τσεχία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ  
ΑΕΒΕ
Λ.Μεσογείων 335,
15231, Χαλάνδρι
Τηλ: 2130065070

Τυποποιητής:
ASAHI CHEMICAL MFG. CO., LTD, Japan

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:
Sodium 5-nitroguaiacolate  0,3 % β/ο
Sodium o-nitrophenolate  0,6 % β/ο
Sodium p-nitrophenolate  0,9 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 98,20 % β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία, διεγέρτης της 
φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής 

των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, 
καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιεργειών.

 200 κ.εκ. 



NOIR

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Φυτορρυθμιστική ουσία, διεγέρτης της φυσιολογίας 
των φυτών και ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας, 
ανάπτυξης, καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιεργειών. 
Οδηγεί σε πρωίμιση και βελτίωση της παραγωγής 
ποιοτικά και ποσοτικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμοί φυλλώματος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό 
μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα 
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό  συνεχίζοντας την 
ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο 
και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό 
εξοπλισμό 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
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, για 
τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.  

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. Οι 
εργάτες θα πρέπει να φορέσουν προστατευτικά γάντια 
εάν εισέρθουν στον αγρό αμέσως μετά τον ψεκασμό.



NOIR

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού: Για τη μείωση της 
ανθόρροιας και τη βελτίωση της καρπόδεσης, της 
ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 17 κ.εκ.
σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (6,8-17 κ.εκ.σκευ./στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα/στρέμμα. 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ο 1ος ψεκασμός 
πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά 
επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4.

Ρύζι: Για τη βελτίωση της γονιμότητας των ανθέων και 
καρπόδεσης και για τη βελτίωση της θρέψης των σπόρων 
και της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής. Δόση: 
8,5 κ.εκ.σκευ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
50 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 
Ένας ψεκασμός φυλλώματος στην αρχή της άνθησης. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 1.

Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 
Για την αύξηση της γονιμότητας της γύρης, την καλύτερη 
γονιμοποίηση, το παρθενοκαρπικό δέσιμο, τη βελτίωση 
του μεγέθους & της ποιότητας των καρπών και την 
πρωιμότητα. Δόση: 17 κ.εκ.σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(17-25,5 κ.εκ.σκευ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής: Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται 10 μέρες 
πριν την άνθηση, ο 2ος στην αρχή της άνθησης και οι 
επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες.  Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4.

Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου: Για τη μείωση 
της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της 
ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 17 κ.εκ.
σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,5-34 κ.εκ.σκευ./στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα/στρέμμα. 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ο 1ος ψεκασμός 
πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά 
επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4.



NOIR

Πιπεριά Θερμοκηπίου: Για τη μείωση της ανθόρροιας, 
τη βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και 
ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 17 κ.εκ.σκευ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (8,5-34 κ.εκ.σκευ./στρέμμα). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και 
χρόνος εφαρμογής: Ο 1ος ψεκασμός πραγματοποιείται 
στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών 
κάθε 15 μέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 5.

Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου: Για τη μείωση 
της ανθόρροιας, τη βελτίωση της καρπόδεσης, της 
ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 17 κ.εκ.
σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,5-34 κ.εκ.σκευ./στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα/στρέμμα. 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ο 1ος ψεκασμός 
πραγματοποιείται στην αρχή της άνθησης και μετά 
επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4.

Ελιά (επιτραπέζια-ελαιοποιήσιμη): Για τη βελτίωση 
της άνθησης και της καρπόδεσης, της ποσότητας και 
ποιότητας της παραγωγής. Δόση: 17 κ.εκ.σκευ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (17-34 κ.εκ.σκευ./στρέμμα). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος 
και χρόνος εφαρμογής: Ο 1ος ψεκασμός στο στάδιο 

των μπουμπουκιών, ο 2ος ψεκασμός 10 μέρες αργότερα, 
ο 3ος ψεκασμός στην άνθηση και ο 4ος ψεκασμός στην 
καρπόδεση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 
4/10.

Παρατηρήσεις
Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού: 3 ημέρες
Ρύζι: 90 ημέρες
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 14 
ημέρες
Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου: 3 ημέρες
Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου: 3 ημέρες
Πιπεριά Θερμοκηπίου: 3 ημέρες

Ελιά: 60 ημέρες.



NOIRCYAN MAGENTA JAUNE

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια. Φοράτε 
κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά 
την εφαρμογή. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα 
ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το 
Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. Μην προκαλέσετε εμετό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως 
με άφθονο νερό. Εάν παρατηρείται ερεθισμός, ζητείστε 
ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε 
αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε 
συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγειά και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης»
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη 
συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο 
χώρο, σε θερμοκρασίες <  40°C. Σε αυτές τις 
συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ  
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Α.Α.Δ.Α.: 8226/23.07.2014

Κάτοχος άδειας διάθεσης στην αγορά:
Asahi Chemical Europe s.r.o., 
Lužná 716/2, 160 00 Praha 6
Τσεχία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ  
ΑΕΒΕ
Λ.Μεσογείων 335,
15231, Χαλάνδρι
Τηλ: 2130065070

Τυποποιητής:
ASAHI CHEMICAL MFG. CO., LTD, Japan

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:
Sodium 5-nitroguaiacolate  0,3 % β/ο
Sodium o-nitrophenolate  0,6 % β/ο
Sodium p-nitrophenolate  0,9 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 98,20 % β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία, διεγέρτης της 
φυσιολογίας των φυτών και ενεργοποιητής 

των μηχανισμών άμυνας, ανάπτυξης, 
καρπόδεσης και ριζοβολίας των καλλιεργειών.

200 κ.εκ. 




