
Ρυθμιστής ανάπτυξης του βαμβακιού 
για την παρεμπόδιση της υπερβολικής 
βλάστησης και την πρωίμιση της 
παραγωγής

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

mepiquat chloride (μεπικουάτ χλωράιντ) 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)     
                                       
Εγγυημένη σύνθεση: mepiquat chloride  5%  β/o
  Βοηθητικές ουσίες 95%  β/β

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 
Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησι-
μοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.  
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε ήρεμο τον παθόντα, μεταφέρε-
τε τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτω-
ση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε 
αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητή-
στε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε 
αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα και συμβου-
λευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε αμέσως 
το στόμα, πιείτε άφθονο νερό και καλέστε γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτω-
ματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  210-77.93.777

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. 
Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα και το 
σκεύασμα αυτό. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό. Αν ρυπαν-
θούν τα νερά αρδεύσεως, να μη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. 
Μη ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην 
αυξάνετε τις δόσεις. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά 
μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος με του-
λάχιστον 20 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύο-
ντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Συνδυαστικότητα: Το Lebon 5 SL συνδυάζεται με τα περισσότερα συ-
νήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Τo ψεκα-
στικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά 
την παρασκευή του.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στο βαμβάκι και τις δόσεις που 
συνιστάται, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Οι συσκευασίες ξεπλένονται υπό 
πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 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 ανακύκλω-
ση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το Lebon 5 SL είναι ρυθ-
μιστής ανάπτυξης του βαμβακιού για την παρεμπόδιση της 
υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμηση της παραγωγής. 
Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.
Φάσμα δράσης: (Πεδίο εφαρμογής-Στόχος- Δόση σκευάσμα-
τος-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής –Μέγιστος Αριθμός εφαρ-
μογών /καλ.περ/δο.) 
ΒΑΜΒΑΚΙ. Παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και 
πρωίμηση της παραγωγής. 
-Α. Βαμβάκι αρδευόμενο καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο:  
Γίνεται ένας ψεκασμός όταν υπάρχουν 8-10 άνθη ανά 10 μέ-
τρα γραμμής. 
-Β. Βαμβάκι με πολύ πλούσια βλάστηση:  Ο ψεκασμός 
μπορεί να γίνει όταν το ύψος του φτάσει τα 60 εκατ. ακόμη κι 
αν δεν έχουν εμφανιστεί τα άνθη. Συνήθως γίνεται ένας ψε-
κασμός.
 Δόση: 150 κ.εκ./ στρέμμα 
-Όταν τα φυτά είναι πολύ ζωηρά μπορεί να γίνει και δεύτερος 
ψεκασμός με μειωμένη δόση σε 10-15 ημέρες από τον προη-
γούμενο.(Δόση: 50-100 κ.εκ./ στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: ≥ 20 λίτρα/ στρέμμα. 
Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών /καλ. Περίοδο: 2, με διάστη-
μα μεταξύ των εφαρμογών: 10-15 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Μην ψεκάζετε το σκεύασμα εάν αναμένεται βροχή ή προ-

γραμματίζετε να ποτίσετε (με τεχνητή βροχή) μέσα στις επό-
μενες 8 ώρες.

2.  Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε βαμβάκι που υποφέρει 
από έλλειψη νερού, από τροφοπενίες και από σοβαρές ζη-
μιές από έντομα.

3.  Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστι-
κό διάλυμα προσκολλητικό.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευά-
σματος: Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, μακριά από πη-
γές θερμότητας και το ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες 0-40 οC, 
διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από 
την ημερομηνία παρασκευής του.

Lebon®   5 SL

Κάτοχος της Έγκρισης/ Υπεύθυνος για την τελική 
συσκευασία και σήμανση:  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335, 15310 Χαλάνδρι, Αθήνα 
Τηλ: 210 6726381  

Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος: BASF SE- ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Εργοστάσιο συσκευασίας σκευάσματος: BASF Ελλάς ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης»

Αρ. έγκρ. κυκλ.: 8120/ 2-6-2000 έως 28-2-2013


