
Φυτορρυθμιστική ουσία η οποία επηρεάζει την ποσότητα, την
ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής ανάλογα με την καλλιέργεια

Διανομέας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335
Χαλάνδρι,Τ.Κ.152 31

Τηλ.: 210 6726381

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας/ Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
Greenfarm Χημικά Α.Ε. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλ: 210 6990932, Fax: 210 6990862, E-mail: info@gr.nufarm.com

Καθαρό βάρος: 50 γρ.
(10 δισκία των 5 γρ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Προκαλεί σοβαρό

οφθαλμικό ερεθισμό

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποι-
είτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύ-
ματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
«Κατά την εφαρμογή του προϊόντος στο θερμοκήπιο, οι χειριστές θα πρέπει να
φορούν γάντια και προστατευτική ενδυμασία»
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο
πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκα-
σμό».
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρ-
κετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβου-
λευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλο το μολυσμένο
ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως τη μολυσμένη περιοχή με άφθονο νερό και σαπούνι.
Εφόσον ο ερεθισμός επιμείνει συμβουλευτείτε ιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε
εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρα-
τήστε τον θερμό και σε ηρεμία. Αν τα συμπτώματα επιμείνουν καλέστε ιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προ-
ηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ση-
μεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώ-
μενες δόσεις καλλιέργειες και χρόνο εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Κατά την εφαρμογή του προϊόντος στο θερμοκήπιο,
οι χειριστές θα πρέπει να φορούν γάντια και προστατευτική ενδυμασία. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανή-
ματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε τον απαιτούμενο αριθμό δισκίων σε μικρή ποσότητα
νερού σε χωριστό δοχείο και προσθέστε το διάλυμα αυτό στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύον-
τας. Ξεπλύνετε το δοχείο και ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπό-
λοιπο νερό αναδεύοντας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: Ξεπλύνετε το ψεκαστικό και τα μέρη του
με καθαρό νερό τρεις (3) φορές. Χρησιμοποιήστε όγκο νερού περίπου 1/10 του όγκου του
ψεκαστικού.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Δεν θα
πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό
από τις επιφάνειες των φύλλων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:  Αποθηκεύστε
το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, σε θερμοκρασία < 40°C και προστατευμένο
από το φώς, στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του. Στις συνθήκες αυτές παραμένει
σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής / Αρ. Παρτίδας: Βλέπε συσκευασία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Φυτορρυθμιστική ουσία που επη-
ρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής ανάλογα
με την καλλιέργεια. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των
κυττάρων. Δεν επιδρά στις ρίζες.

Παρατηρήσεις: 
1. Στην καλλιέργεια της αγκινάρας θα πρέπει να αυξηθεί η αζωτούχος
λίπανση και να εξασφαλιστεί επαρκής άρδευση, με νερό κατάλληλο
για άρδευση. Αν το νερό είναι αλατούχο, πρέπει να αποφεύγεται η
πολύ πρώιμη χρήση του σκευάσματος. 
2. Στο αμπέλι, στη Σουλτανίνα για επιτραπέζια χρήση προτείνονται
6 εφαρμογές: 3 εφαρμογές με δόση 2-4 δισκία / στρέμμα: α) κατά τη
διαφοροποίηση των ανθέων (κατά την πλήρη έκπτυξη της ταξιαν-
θίας), β) κατά την πλήρη άνθηση (μέχρι να πέσει το 50% των πυλι-
δίων) και γ) προς το τέλος της άνθησης, και 3 εφαρμογές με δόση 6
δισκία/στρέμμα: μια κατά το δέσιμο, και δύο κατά το σχηματισμό των
ραγών , με μεσοδιάστημα 6-8 ημερών ανάλογα με τις καιρικές συν-
θήκες. Στη Σουλτανίνα για παραγωγή σταφίδας προτείνονται 4 εφαρ-
μογές: 2 εφαρμογές με δόση 2-4 δισκία / στρέμμα: α) κατά τη
διαφοροποίηση των ανθέων (κατά την πλήρη έκπτυξη της ταξιαν-
θίας), β) κατά την άνθηση και 2 εφαρμογές με δόση 6 δισκία /
στρέμμα κατά το δέσιμο και σχηματισμό των ραγών, με μεσοδιάστημα
6-8 ημερών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 
3. Στο αμπέλι, να γίνεται καλή διαβροχή των τσαμπιών. 
4. Οι ψεκασμοί γίνονται τις ψυχρές ώρες της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤAIΑ ΕΠEΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αγκινάρα, Πιπεριά
θερμοκηπίου, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Αμπέλι: Δεν
απαιτείται.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ Τ Ο Χ Ο Ι
ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΛ. ΠΕΡΙΟΔΟ/ 

ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Δισκία /

100 λτ. νερό
Όγκος ψεκ.

υγρού λτ. /στρ.
Δισκία /
στρέμμα

Αγκινάρα

Για βελτίωση της ευρωστίας, ενίσχυση της νέας βλάστησης 
των φυτών την άνοιξη και αύξηση της παραγωγής.

Για πρωίμιση της αγκινάρας.

1,6

1,6- 3,5

50

0,8

0,8 – 1,75

1η εφαρμογή:
όταν εμφανιστούν 6-8 φύλλα

(ή 8-12 φύλλα για φυτά
ενός έτους).

3 / 14 – 21 ημέρες

Πιπεριά
θερμοκηπίου Για αύξηση του μεγέθους των καρπών και της παραγωγής. 1,5 50 0,75 Την άνοιξη, όταν περίπου τα μισά

άνθη έχουν δέσει. 1

Πορτοκαλιά,
Μανταρινιά

Για παράταση του χρόνου συγκομιδής, βελτίωση της αντοχής
του φλοιού του καρπού κατά την παραμονή στο δένδρο και
περιορισμό των απωλειών που οφείλονται σε ρυτίδωση ή
«φούσκωμα» του φλοιού κατά την εποχή της συγκομιδής.

1 100-300 1-3 Το φθινόπωρο, κατά την έναρξη
αλλαγής χρώματος. 1

Κλημεντίνες,
Μανταρινιά Για βελτίωση της καρπόδεσης, αύξηση του μεγέθους

των καρπών και της παραγωγής. 2 150 3
Εφαρμογές την άνοιξη, κατά την
έναρξη της άνθησης και κατά την

καρπόδεση.
2/ 14 ημέρες

Αμπέλι
Σουλτανίνα  για επιτραπέζια

χρήση και για παραγωγή
σταφίδας

Για αύξηση του μήκους των τσαμπιών, του μεγέθους
και βάρους των ραγών και της παραγωγής. 2-6 100 6

Προτείνονται 4- 6 εφαρμογές
από διαφοροποίηση των ανθέων
έως το σχηματισμό των ραγών.

6

Αμπέλι
Μαύρη κορινθιακή σταφίδα

Για αύξηση του μήκους των τσαμπιών, του μεγέθους
και βάρους των ραγών και της παραγωγής. 0,5 100 0,5 Όταν όλα τα πυλίδια έχουν πέσει. 1

Αμπέλι
Επιτραπέζιες ένσπερμες

ποικιλίες
Για αύξηση του μήκους των τσαμπιών. 4 60 2,4

Από την εμφάνιση των ταξιανθιών
και μέχρι την πλήρη ανάπτυξή

τους το διαχωρισμό των ανθέων.
1

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Gibberellic Acid (γιββερελλικό οξύ) 20%
Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)  

Εγγυημένη σύνθεση: Gibberellic acid:                    20 % β/β
Βοηθητικές ουσίες:        78,68 % β/β

Α.Α.Δ.Α.: 8272/16.03.2017


