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Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το Promalin δρα στους φυτικούς ιστούς διεγείροντας την 
κυτταρική διαίρεση και την επιμύκηνση των κυττάρων στα πρώτα στάδια αύξησης του καρπού με 
αποτέλεσμα να συμβάλει στη βελτίωση του μεγέθους τους και στη βελτίωση της καρπόδεσης. 
Επιπλέον, οι γιββερελλίνες βοηθούν στη μείωση της εμφάνισης της σκωριόχρωσης στη μηλιά.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΜΗΛΙΑ: Για τον έλεγχο της 
σκωριόχρωσης και του μεγέθους του καρπού. Δόση:  25-50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (25-50 
κ.εκ./στρέμμα). Πραγματοποιήστε τέσσερις (4) εφαρμογές ξεκινώντας στο διάστημα μεταξύ της 
πλήρους άνθισης και του τέλους της πτώσης των πετάλων συνεχίζοντας ανά χρονικά διαστήματα 
7-12 ημερών. Συνιστάται πρώιμη και πιο συχνή εφαρμογή καθώς και η υψηλότερη συγκέντρωση 
δόσης σε συνθήκες βαριάς σκωριόχρωσης (δηλαδή, σε μακρές υγρές και ψυχρές περιόδους κατά 
την άνθιση). ΑΧΛΑΔΙΑ: Για την αύξηση της καρπόδεσης. Δόση: 25 κ.εκ / 100 λίρα νερό (μέγιστο 25 
κ.εκ. / στρέμμα). Χωρίς τον παγετό, εφαρμόστε δύο (2) φορές. Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη 
της ανθοφορίας, δεύτερη εφαρμογή μεταξύ της πλήρους άνθισης και της πτώσης των πετάλων με 
ένα ελάχιστο μεσοδιάστημα ψεκασμού 2 ημερών. Σε περίπτωση καταστροφής από παγετό στο 
στάδιο μεταξύ ρόδινης κορυφής και πτώσης των πετάλων, εφαρμόστε εντός 24 ωρών και 
επαναλάβετε την εφαρμογή εάν προκύψει κι άλλος παγετός. Όγκος ψεκ.υγρού (λτ. /στρ): 50-150 
λίτρα νερό/στρέμμα (συνήθως 100 λίτρα νερό/στρέμμα). ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Μηλιά: 2/7-12 ημέρες και Αχλαδιά: 2 (ελάχιστο 2 ημέρες).
Παρατηρήσεις: Το Promalin® θα μειώσει τη σκωριόχρωση των καρπών που προκαλείται από 
κλιματικούς παράγοντες κατά τις πρώτες 30-40 ημέρες της ανάπτυξης του καρπού. Το Promalin® δεν 
θα μειώσει τη ζημιά που σχετίζεται με σκωριόχρωση που προκαλείται από έντομα, ασθένειες και 
κάποια παρασιτοκτόνα. 
Η χρήση δόσης υψηλότερης από τη συνιστώμενη ενδέχεται να προκαλέσει μείωση στους ανθικούς 
οφθαλμούς τον επόμενο χρόνο μετά την εφαρμογή.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης φυλλώματος μέχρι απορροής. Τρόπος 
παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση 
με νερό. Προσθέτουμε αναδεύοντας την ποσότητα του σκευάσματος που αναλογεί στην επιφάνεια 
που θέλουμε να ψεκάσουμε. Συμπληρώνουμε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού που χρειάζεται, 
συνεχίζοντας την ανάδευση. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά: Δεν απαιτείται. Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν υπάρχουν ενδείξεις φυτοτοξικότητας όταν 
χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας. Ωστόσο, 
μερικές ποικιλίες είναι πιο ευαίσθητες στην σκωριόχρωση και πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη 
συνιστώμενη δόση. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας: Δεν απαιτείται. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής 
και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Η Μηλιά και η Αχλαδιά είναι 
πολυετείς καλλιέργειες οπωροφόρων δέντρων και ως εκ τούτου δεν υπάρχει επόμενη καλλιέργεια. 
Στην περίπτωση που ένας οπωρώνας εκριζώνεται, βάσει του γεγονότος της ταχείας αποδόμησης 
των δύο δραστικών ουσιών δεν υπάρχει περιορισμός για φύτευση  τυχόν άλλων καλλιεργειών. 
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.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Τριπλό ξέπλυμα του δοχείου του ψεκαστικού μηχανήματος.

Εγγυημένη σύνθεση:
Gibberellins A4 + A7 1,9 % β/ο
6-benzyladenine 1,9 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 96,07 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 8258/11-10-2016

Φυτορρυθμιστική ουσία για την αντιμετώπιση της σκωριόχρωσης και 
τη βελτίωση των καρπών της μηλιάς καθώς και για τη βελτίωση της 
καρπόδεσης στην αχλαδιά, ιδίως στην περίπτωση παγετού. 
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο 
πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό». 
Προφυλάξεις για τους χειριστές: Θα πρέπει να λαμβάνονται οι συνήθεις 
προφυλάξεις όσον αφορά τον χειρισμό των χημικών ουσιών.

Οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και της συσκευασίας: Δεν υπάρχουν 
ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με Promalin®. Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και κάθε γεωργική χημική ουσία.
Οδηγίες ανάμιξης (με άλλα προϊόντα): Η χρήση πρόσθετων ουσιών ψεκασμού δεν 
απαιτείται με το Promalin®. Ορισμένα πρόσθετα έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν 
σκωριόχρωση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο 
ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.) 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το Promalin® 
μπορεί να αποθηκευθεί στους 30°C για 2 χρόνια. Ωστόσο θεωρείται ως γενικά καλή 
γεωργική πρακτική να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε 
χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Σ’ αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό 
για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά:  Σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν 
αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε 
το στόμα. Μην προκαλείτε έμετο και μην δίνετε τίποτα σε άτομα που έχουν χάσει 
τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και διατηρείστε τον ζεστό. Σε 
περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε 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. 
Πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Gibberellins A4 + A7 ( Γιββερελλίνη)1,9%
6-benzyladenine (6-βενζιλαδενίνη) 1,9% 

®

Κάτοχος της έγκρισης: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, 
Parc d’Affaires de Crécy, 10A rue de la voie lactee, 69370 Saint 
Didier au Mont D’or Cedex, Γαλλία.
Παρασκευαστής σκευάσματος: 
Valent BioSciences Corporation, USA
Υπεύθυνος επικοινωνίας/ Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά: Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210-6990932, fax: 2106990862,  e-mail: info@gr.nufarm.com

Ημ/νία παραγωγής 
(Date of Mfg):

Αριθ. παρτίδας 
(Lot No.):

1,9/1,9 SL

Πυκνό διάλυμα (SL)

Pantone 185
Pantone 424

BlackPantone 021
Pantone 348

Παρασκευάζεται από:

® registered trademark of Valent BioSciences LLC, USA.

 List No. 02571-19-01
LLC, 04-9946/R3

®

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος. 
Τηλ.: 2310 568656 
e-mail: info@efthymiadis.gr
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