ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ρυθμιστής της ανάπτυξης των φυτών. Το προϊόν προωθεί την ανάπτυξη του
μίσχου μέσω της επιμήκυνσης του κυττάρου και τη διακοπή της φυτικής νάρκης.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η εφαρμογή πραγματοποιείται με ψεκασμούς καλύψεως φυλλώματος
στην συνιστώμενη δόση.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο ψεκασμού με νερό μέχρι το απαιτούμενο επίπεδο και προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα ProGibb 40 SG. Συστήνεται μόνο ελαφριά ανάδευση για να διαλυθεί το προϊόν. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Ξεβγάζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό ή με
άλλα ειδικά προϊόντα, ενώ παράλληλα αφαιρείτε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα του ψεκαστήρα
(π.χ. ακροφύσια) για καλύτερο καθάρισμα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Για την πρόβλεψη της συγκομιδής και την αύξηση της απόδοσης συνιστάται δόση 5 γρ.
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια των ανθέων
(BBCH41-43). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1-2 (ανά 14-21 ημέρες)

gibberellic acid (γιββερελλικό οξύ) 400g/kg
Εγγυημένη σύνθεση: gibberellic acid (GA3) 40,00 % β/β
Βοηθητικές ουσίες
60,00 % β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 8245/7.3.2016

Παρασκευαστής: Valent BioSciences Corporation, Η.Π.Α.
Tυποποιητής-Συσκευαστής: Α-Ζ Drying, Η.Π.Α.
Κάτοχος της άδειας: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΝTY ΠONT ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Τηλ.: 210 6889700
Υπεύθυνος επικοινωνίας: SCAE-Valent BioSciences Sarl, Parc d'Affaires de Crécy,
10A Rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, France

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό όταν το χρησιμοποιείτεσε κλειστούς χώρους. • Οι
εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό. •
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεβγάλετε το στόμα. Μην προκαλείτε ποτέ έμετο σε άτομα
που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Θα
πρέπει να συμβουλεύεστε πάντα έναν γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο που έχει εισπνεύσει το προϊόν στον καθαρό
αέρα. Σε περίπτωση όπου τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε
έναν γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεβγάλετε σχολαστικά με άφθονο νερό. Τα βλέφαρα θα πρέπει να μένουν ανοιχτά επιτρέποντας το σχολαστικό ξέβγαλμα του βολβού του οφθαλμού. Σε περίπτωση επιδείνωσης του ερεθισμού συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε
περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.
Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του
καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΣΤΑΦΥΛΙΑ (επιτραπέζια σταφύλια - Σουλτανίνα): Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και
της απόδοσης μέσω επιμήκυνσης της συστάδας, λέπτυνσης και αλλαγής μεγέθους των ραγών
συνιστάται δόση 7,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Για τη Σουλτανίνα εφαρμόστε όταν
το μήκος του στελέχους είναι περίπου 4-10cm μέχρι το 75% των ραγών να είναι 3-6mm. Συστήνονται συνολικά πέντε επεμβάσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του πλήρους μεγέθους
των ραγών. Δείτε λεπτομερείς πληροφορίες πιο κάτω. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 5 (ανά 2 ημέρες)
ΣΤΑΦΥΛΙΑ (οινοποιήσιμα): Για τη μείωση των μικρών διαστάσεων της συστάδας, τη βελτίωση του
αερισμού και την ενίσχυση της αντιμετώπισης των ασθενειών και των παρασίτων και, κατά συνέπεια, της ποιότητας του κρασιού συνιστάται δόση 5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Κατευθύνετε τα σωματίδια του ψεκασμού στην περιοχή των τσαμπιών. Εφαρμόστε στο 30-50% πεσμένων ανθέων. BBCH 63-65. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρέμμα Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμόνια, Πορτοκάλια (εκτός Valencia), Μανταρίνια, Γκρέϊπ φρούτ): Για τη βελτίωση της καρπόδεσης συνιστάται δόση 2,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε
από την πτώση των πετάλων μέχρι το ξεκίνημα της πτώσης των καρπών (BBCH 67 και BBCH 71).
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο:
2 (ανά 7 ημέρες). Για τη βελτίωση της ποιότητας του φλοιού του καρπού και τη βελτίωση της συγκομιδής συνιστάται δόση 2,5-5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε όταν οι
καρποί ξεκινούν να αλλάζουν χρώμα (BBCH 81). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-300 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (εσωτερική χρήση): Για επιμήκυνση του στελέχους σε κομμένα άνθη συνιστάται δόση
3,75 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε μέσα σε 1 βδομάδα από τη μεταφύτευση.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
ΑΧΛΑΔΙΑ: Για τη βελτίωση της καρπόδεσης, του βάρους των καρπών και της απόδοσης συνιστάται δόση 1,25-2,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε στο 30-50% της πλήρους
άνθησης στην περίπτωση μη παγετού (BBCH 63–65). Σε περίπτωση παγετού εφαρμόστε κατά την
περίοδο της άνθησης (BBCH 57-69) και όχι αργότερα από 48 ώρες μετά τον παγετό. Εφαρμόστε
ξανά σε περίπτωση περαιτέρω περιστατικών παγετού. Εφαρμόστε την υψηλή δόση όταν η φυσική
καρπόδεση είναι χαμηλή. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1-3 (ανά 2 ημέρες)
ΓΛΥΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ: Για τη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και της απόδοσης συνιστάται δόση
5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμόστε όταν οι πρώτοι καρποί αλλάζουν χρώμα από
πράσινο σε ανοιχτό κίτρινο (χρώμα άχυρου) (BBCH 81). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιτραπέζια σταφύλια: Πέντε εφαρμογές. Οι
εφαρμογές ξεκινούν όταν ο 1ος βραχίονας ξεκινά να κινείται στη συστάδα (μήκος στελέχους
~4-10 εκ, BBCH55-57) • Δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοιχτών ανθέων (BBCH65) • Τρίτη εφαρμογή στο 80% των ανοιχτών ανθέων (BBCH68) • Τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm
(BBCH73-75) • Πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH73-75). Οι πρώτοι τρεις
ψεκασμοί γίνονται στα 100 L/στρ. και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 L/στρ.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο
πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις φυτοτοξικότητας όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Pro-Gibb 40 SG, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ορθή γεωργική πρακτική
(EU GAP), δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δοχείο ανάμειξης.
Προφυλάξεις για τους χειριστές: Θα πρέπει να λαμβάνονται οι συνήθεις προφυλάξεις όσον
αφορά το χειρισμό των χημικών ουσιών.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Η απόρριψη των υπολειμμάτων του προϊόντος και της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της κυβέρνησης ή των τοπικών αρχών. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύετε το προϊόν σε
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Φυλάσσετέ το μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής
του, όταν διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚ.:
AΡ. ΠΑΡΤ.:
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ:

COLOR SEPARATIONS

PANTONE 298 C
PANTONE 151 C
PANTONE 185 C
PANTONE 348 C
BLACK
VARNISH

