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Êáèáñü ÂÜñïò:  1 êéëü

daminozide - νταμινοζίντ

(ομάδα υδραζίδια)

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Εγγυημένη σύνθεση:  daminozide    85,14% β/β  

                                         Βοηθ. ουσίες: 14% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία για μείωση 

μεσογονατίων διαστημάτων και βελτίωση 

του χρωματισμού φυλλώματος

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται µόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 8194/ 19-1-2011

ÂÉ.ÐÅ.È.ÓÉÍÄÏÓ 570 22 ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ
•ÔÇË.2310 568656 •FAX:2310 798423 • e-mail: info@efthymiadis.gr

Παρασκευαστής σκευάσματος: CHEMTURA CORPORATION, ΗΠΑ

Κάτοχος της έγκρισης:

CHEMTURA NETHERLANDS B.V., Ankerweg 18, 1040 AT, Amsterdam, Ολλανδία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: CHEMTURA EUROPE LTD,Σαλαμίνος 10, Θεσ/νίκη

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Διανομέας:

ÂëÝðå στην επιφάνεια της συσκευασίας
ÇÌÅÑ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ / ÁÑ. ÐÁÑÔÉÄÁÓ:

ÃñáììÜñéá ðñïúüíôïò
áíÜ 100 ëßôñá øåêáóôéêïý õãñïý
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Êáôçãïñßá êáé ôñüðïò äñÜóçò: ÖõôïññõèìéóôéêÞ ïõóßá ãéá ìåßùóç 
ìåóïãïíáôßùí äéáóôçìÜôùí êáé âåëôßùóç ôïõ ÷ñùìáôéóìïý 
öõëëþìáôïò. Óå âéï÷çìéêü åðßðåäï äñá ðáñåìðïäßæïíôáò -ìåéþíïíôáò 
ôá åðßðåäá ãéâåñéëëéíþí óôï öõôü ìå áðïôÝëåóìá ôçí åðéâñÜäõíóç ôçò 
áýîçóçò ôùí öõôþí.

Ôñüðïò åöáñìïãÞò: Øåêáóìüò ôïõ öõëëþìáôïò íùñßò ôï ðñùß Þ áñãÜ 
ôï áðüãåõìá, üôáí ôï öýëëùìá åßíáé óôåãíü êáé ôï èåñìïêÞðéï Ý÷åé 
äñïóßóåé. Ôá öõôÜ äåí ðñÝðåé íá ðïôßæïíôáé ãéá 24 þñåò ìåôÜ ôçí 
åöáñìïãÞ ôïõ ALAR 85 SG. 11

14

ÓõíèÞêåò áðïèÞêåõóçò - ×ñïíéêÞ óôáèåñüôçôá ôïõ óêåõÜóìáôïò: Ôï óêåýáóìá 
ðáñáìÝíåé óôáèåñü ãéá äýï (2) ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí, áðü ôçí çìåñïìçíßá ðáñáóêåõÞò 
ôïõ, üôáí áðïèçêåýåôáé óôçí áñ÷éêÞ óöñáãéóìÝíç óõóêåõáóßá ôïõ, óå ÷þñï îçñü, 
äñïóåñü êáé êáëÜ áåñéæüìåíï.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν.
• Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο 
εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.
• Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής 
κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό 
υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι και 
στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε 
οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

•Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

Ïäçãßåò ãéá ôçí áóöáëÞ áðüóõñóç ôïõ öõôïðñïóôáôåõôéêïý ðñïúüíôïò êáé ôçò óõóêåõáóßáò: Ôá 
êåíÜ ìÝóá óõóêåõáóßáò îåðëÝíïíôáé õðü ðßåóç µå êáôÜëëçëï ìç÷áíéóìü Þ ãßíåôáé ôñéðëü îÝðëõìá (ôá 
íåñÜ ôïõ îåðëýìáôïò ôá ñß÷íïõìå óôï øåêáóôéêü õãñü) êáé óôç óõíÝ÷åéá áöïý êáôáóôñáöïýí 
ðñïçãïõìÝíùò µå ôñýðçìá, ãéá ôç äéáóöÜëéóç ôçò µç ðåñáéôÝñù ÷ñÞóçò, åíáðïôßèåíôáé óôá óçìåßá 
óõëëïãÞò ãéá áíÜêôçóç åíÝñãåéáò.

¼ãêïò øåêáóôéêïý õãñïý (ëßôñá/ óôñÝììá): 75-150

ÖÁÓÌÁ ÄÑÁÓÇÓ

 

ÌÝ÷ñé 3 åöáñìïãÝò ìå 
ìåóïäéÜóôçìá 7 çìåñþí
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â. Ãéá ðïëëáðëïýò ìßó÷ïõò

ÐïúíôóÝôéá óå ãëÜóôñåò

á. Ãéá ìïíü ìßó÷ï
  
 

×ñõóÜíèåìï óå ãëÜóôñá

á. ÖõôÜ êëáäùìÝíá

â. ÌïíÜ öõôÜ

á. ¼ôáí ç íÝá âëÜóôçóç Ý÷åé ìÞêïò 
     2,5-5 åê. 
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ÌÝãéóôïò áñéèìüò
åöáñìïãþí/
êáëëéåñãçôéêÞ ðåñßïäï

50-500

ËïéðÜ êáëëùðéóôéêÜ öõôÜ 
óå ðáñôÝñéá (Aster, Dahlia, 
Lobelia, Marigold, Petunia, 
Salvia, Stock, ê.á.)

ËïéðÜ öõôÜ óå ãëÜóôñá
(ÊõêëÜìéíï, Êáëáã÷üç)

×ñõóÜíèåìï 
(ÄñåðôÜ Üíèç)

Ìåßùóç ìåóïãïíáôßùí 
äéáóôçìÜôùí êáé 
âåëôßùóç ôïõ 
÷ñùìáôéóìïý öõëëþìáôïò.

á. ÅðéâñÜäõíóç êáëïêáéñéíÞò 
áíÜðôõîçò

â. ÅðéâñÜäõíóç áíïéîéÜôéêçò 
ðëáúíÞò  áíÜðôõîçò.

Ìåßùóç ìåóïãïíáôßùí 
äéáóôçìÜôùí êáé âåëôßùóç
ôïõ ÷ñùìáôéóìïý 
öõëëþìáôïò.

Ìåßùóç ìåóïãïíáôßùí 
äéáóôçìÜôùí.

Ìåßùóç ìåóïãïíáôßùí 
äéáóôçìÜôùí.

Ìåßùóç ìåóïãïíáôßùí 
äéáóôçìÜôùí.

â. 2-3 åâäïìÜäåò ðñéí ôïí ôåëéêü 
    ó÷çìáôéóìü ôùí öõôþí.

¼ôáí öõôÜ Ý÷ïõí áðïêôÞóåé ôá 2/3 ôïõ 
ôåëéêïý ôïõò ýøïõò.

á. ¼ôáí ç íÝá âëÜóôçóç Ý÷åé ìÞêïò  
    2,5-5 åê.

â. ¼ôáí ç íÝá âëÜóôçóç áñ÷ßæåé íá 
   åìöáíßæåôáé êáé 4-5 öýëëá öáßíïíôáé
   êáèáñÜ.

2 åâäïìÜäåò ìåôÜ áðü ôï êïñõöïëüãçìá, 
üôáí ôá öõôÜ Ý÷ïõí áíáðôýîåé íÝá 
âëÜóôçóç.

ØåêÜóôå ôï êïñõöáßï 1/3 ôïõ öõôïý µüíï 

á. Ðåñßðïõ 2 åâäïìÜäåò ìåôÜ ôï êïñõöï-
÷ñåéáóôåß.  ëüãçìá êáé åðáíÜëçøç áí   

â. 21 çìÝñåò ìåôÜ ôï öýôåìá

á. Ðñéí ôá öõôÜ ãßíïõí øçëÜ. 

ïòâ. 1  øåêáóìüò, üôáí ç íÝá âëÜóôçóç Ý÷åé
                 ìÞêïò 5-8 åê. êáé 

       ïò2  øåêáóìüò 14 çìÝñåò áñãüôåñá.

ÌåôÜ ôçí áëëáãÞ ãëÜóôñáò, üôáí 
ç íÝá âëÜóôçóç Ý÷åé ìÞêïò 10-12 
÷éëéïóôÜ.

Ðåñßðïõ 21 çìÝñåò ìåôÜ ôï 
äéá÷ùñéóìü ôùí ïöèáëìþí.

ÌÝ÷ñé 3 åöáñìïãÝò ìå
ìåóïäéÜóôçìá 14 çìåñþí
åöüóïí áðáéôåßôáé.

ÌÝ÷ñé 3 åöáñìïãÝò ìå 
ìåóïäéÜóôçìá 7 çìåñþí
åöüóïí áðáéôåßôáé.

ÌÝ÷ñé 3 åöáñìïãÝò ìå
ìåóïäéÜóôçìá 14 çìåñþí
åöüóïí áðáéôåßôáé.

ÌÝ÷ñé 3 åöáñìïãÝò ìå
ìåóïäéÜóôçìá 7 çìåñþí
åöüóïí áðáéôåßôáé.

ÌÝ÷ñé 3 åöáñìïãÝò ìå
ìåóïäéÜóôçìá 14 çìåñþí
åöüóïí áðáéôåßôáé.

ÌÝ÷ñé 3 åöáñìïãÝò ìå
ìåóïäéÜóôçìá 14 çìåñþí
åöüóïí áðáéôåßôáé.

Ìåßùóç ìåóïãïíáôßùí 
äéáóôçìÜôùí êáé âåëôßùóç 
ôïõ ÷ñùìáôéóìïý 
öõëëþìáôïò.

ÌÝ÷ñé 3 åöáñìïãÝò ìå
ìåóïäéÜóôçìá 10 çìåñþí
åöüóïí áðáéôåßôáé.

Ìåßùóç ìåóïãïíáôßùí 
äéáóôçìÜôùí êáé 
âåëôßùóç ôïõ 
÷ñùìáôéóìïý öõëëþìáôïò.

• Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Παρατηρήσεις: 
-Η ανταπόκριση των φυτών στο προϊόν μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 

το φυτό (είδος, ποικιλία, στάδιο ανάπτυξης) καθώς και τις τοπικές 
συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, ένταση φωτός κλπ). 
Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή μικρής κλίμακας του προϊόντος στις 
τοπικές συνθήκες και καλλιεργούμενες ποικιλίες, πριν προχωρήσουν οι 
παραγωγοί σε εφαρμογές μεγάλης έκτασης.

-Η δόση σχετίζεται με την ποικιλία και τις συνθήκες ανάπτυξης. 
Υψηλότερες δόσεις προτείνονται για ποικιλίες ταχείας ανάπτυξης 
καθώς και για συνθήκες που ευνοούν την ταχεία αύξηση των φυτών, 
ενώ οι χαμηλότερες σε συνθήκες αργής ανάπτυξης (π.χ. χαμηλού 
φωτισμού) και σε ποικιλίες αργής ανάπτυξης.

-Η χρήση του επιτρέπεται μόνο στα θερμοκήπια.
-Οι υψηλότερες δόσεις στο εκατόλιτρο πρέπει να εφαρμόζονται με τους 

χαμηλότερους όγκους ψεκαστικού υγρού έτσι ώστε να μην 
υπερβαίνεται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός της απαιτούμενης ποσότητας 
προϊόντος στα 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, για δεδομένη δόση ανά 
στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: H απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος διαλύεται σε 
λίγο νερό σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά το 1/3 με νερό και 
προσθέτουμε την προδιάλυση του προϊόντος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό 
αναδεύοντας συνεχώς. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα σε επαφή με μέταλλα για περισσότερο από 2 
ώρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγεiας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
-Να μην εφαρμόζεται το ALAR 85 SG εντός διαστήματος 7 ημερών (πριν ή μετά) από την εφαρμογή 
χαλκούχου σκευάσματος (πιθανότητα εγκαύματος στα φύλλα).

-Το φύλλωμα των ψεκασμένων φυτών δεν πρέπει να βραχεί με νερό για τουλάχιστον 48 ώρες μετά την 
εφαρμογή του προϊόντος.

-Να μην εφαρμόζεται σε φυτά αδύνατα, που υποφέρουν από τροφοπενίες, έλλειψη νερού, ζημιές 
παγετού ή νηματώδεις.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το ALAR 85 SG δεν είναι φυτοτοξικό για τις προτεινόμενες καλλιέργειες και 
τις δόσεις που συνιστάται, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως της ετικέτας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη εφαρμόσιμο (προορίζεται μόνο για καλλωπιστικά φυτά).


