
Kabuki 2.5EC

Αποφυλλωτικό
βαμβακιού

• Γρήγορη,
   αποτελεσµατική
   αποφύλλωση



Μηχανισμός
δράσης:
Το Kabuki ανήκει στη χημική

ομάδα των phenylpyrazole

(φαινυλοπυραζόλια) που πα-

ρεμποδίζουν τη δράση του εν-

ζύμου οξειδάση του πορφυρι-

νογόνου (protoporphyrinogen,

PPO). Το ένζυμο αυτό καταλυει

την παραγωγή πρωτοπορφυρί-

νης η οποία είναι απαραίτητη

για τη βιοσύνθεση της χλωρο-

φύλλης και των κυττοχρωμά-

των.
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Δραστική ουσία: Pyraflufen - ethyl



Τρόπος δράσης:

Kabuki 2.5EC
ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΑΠοτελεσμΑ:
γρήγορη νέκρωση και πτώση
των φύλλων του βαμβακιού

Η ζημία που προκαλεί 
στα πράσινα μέρη του
βαμβακιού ενεργοποιεί 

την παραγωγή αιθυλενίου
από το φυτό,  

με αποτέλεσμα 
τη γρηγορότερη

αποφύλλωσή του.

Παρεμποδίζει
τη δράση του ενζύμου

οξειδάση
του πρωτοπορφυρινογόνου

και προκαλεί τη συσσώρευση
της πρωτοπορφυρίνης στις
μεμβράνες των κυττάρων,

με αποτέλεσμα την
καταστροφή τους.



Kabuki
2.5EC

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός

φυλλώματος με 50-60 λίτρα νερό /

στρέμμα (εξαρτάται από το μέγεθος

των φυτών, την ποικιλία και το

ψεκαστικό μηχάνημα).

Όταν το 30–50% των καρυδιών

είναι ανοικτά (περίπου 90% ώριμα).

• επιταχύνει το ομοιόμορφο άνοιγμα των καρυδιών.

• Διευκολύνει τη μηχανοσυλλογή.

• μειώνει το ποσοστό ξένων υλών 
και τον χρωματισμό της ίνας.

• Αποφεύγεται το σάπισμα και η καραμελοποίηση
των καρυδιών.

• Καλύτερη ποιότητα βαμβακιού.

Kabuki 2.5ECΧρόνοςεφαρμογής:
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Κ&Ν εΥΘΥμΙΑΔΗσ ΑΒεε
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 
• Ε-mail: info@efthymiadis.gr 
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο χλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • Ε-mail: infoathens@efthymiadis.gr

       

       

       

  

  

     

  

  

     

   

ΠΡοοΡΙΖετΑΙ μοΝο ΓΙΑ εΠΑΓΓελμΑτΙεσ ΧΡΗστεσ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με
το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

                                                   Kabuki 2.5EC
Αριθμός Άδειας Διάθεσης

στην Αγορά (ΑΑΔΑ)                  8191/24-6-2009                       

Δραστικές ουσίες                       pyraflufen-ethyl 2,65% β/ο
                                               βοηθ. ουσίες 97,32% β/β

μορφή σκευάσματος               Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

- ΚΙΝΔΥΝοσ

- επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

- μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

- μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 
στις αναπνευστικές οδούς.

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

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

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

K&N EfthymiadisΑναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.efthymiadis.gr

Προϊόν έρευνας / κάτοχος άδειας:

Nichino EuropE


