ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Για την αύξηση της αντοχής στη πτώση, ψεκασμός στην αρχή της ωρίμανσης
των καρπών, πριν την αλλαγή του χρώματος. Δόση: 60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού
(μέγιστο 200 κ.εκ./στρέμμα) με 150-240 λίτρα ψεκ. υγρό/στρέμμα.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΣΑΤΣΟΥΜΑ: Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών (1),
ψεκασμός όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 20-21 χιλιοστά. Δόση: 125 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 300 κ.εκ./στρέμμα) με 150-240 λίτρα ψεκ.υγρό/στρέμμα. Για πιο
καθυστερημένες εφαρμογές χρησιμοποιείστε δοσολογία 150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (2)
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ: Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών (1), ψεκασμός
όταν οι καρποί αποκτήσουν διάμετρο 13-15 χιλιοστά. Δόση: 100-125 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 300 κ.εκ./στρέμμα) με 150-240 λίτρα ψεκ.υγρό/στρέμμα. Για πιο
καθυστερημένες εφαρμογές και σε καρπούς μικρού μεγέθους, χρησιμοποιείστε δοσολογία
150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. (2)
ΛΕΜΟΝΙΑ: Για την αύξηση του μεγέθους των καρπών (1), ψεκασμός όταν οι καρποί
αποκτήσουν διάμετρο 22-25 χιλιοστά. Δόση: 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο
300 κ.εκ./στρέμμα) με 100-150 λίτρα ψεκ.υγρό/στρέμμα.
Παρατηρήσεις:
1. Για καλύτερα αποτελέσματα και για την καλύτερη δυνατή επίδραση στο μέγεθος του
καρπού κατά τη συγκομιδή, είναι σημαντικό η εφαρμογή να πραγματοποιείται αμέσως μετά
τη φυσική πτώση των καρπών.
2. Η εφαρμογή να γίνεται με τον κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε η μέγιστη δόση
να μην υπερβαίνει τα 300 κ.εκ σκευάσματος στο στρέμμα.
3. Να πραγματοποιείται μία μόνο εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου (η
επέμβαση συνήθως αποβλέπει στην αύξηση του μεγέθους των καρπών ή στη μείωση της
πτώσης τους) διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστεί αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα και
στην ποσότητα του καρπού κατά τη συγκομιδή.
4. Στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας παρουσιάζεται η ορθή γεωργική πρακτική.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Για όλες τις καλλιέργειες: 1
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Να γίνεται καλή διαβροχή, χρησιμοποιώντας
150 – 240 λίτρα ψεκαστικού υγρού / στρέμμα, ανάλογα με το μέγεθος των δένδρων.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη μέση με νερό, θέστε σε
λειτουργία την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του Corasil® και
συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού.
Συνδυαστικότητα: Το Corasil® εφαρμόζεται μόνο του. Μη χρησιμοποιείτε το Corasil® σε
συνδυασμό με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διαφυλλικά λιπάσματα, αμινοξέα,
χουμικά οξέα και εν γένει βελτιωτικά.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.
Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και
όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε
με καθαρό νερό.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
• Ψεκάζετε όταν επικρατούν φυσιολογικές καιρικές συνθήκες χωρίς άνεμο και με
θερμοκρασία κάτω από 30°C.
• Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε παρακείμενες καλλιέργειες (όπως
π.χ. πυρηνόκαρπα, αμπέλι και λαχανικά) που μπορεί να παρουσιάζουν ευαισθησία ακόμα και
σε ατμούς του προϊόντος.
• Για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, τα δένδρα πρέπει να βρίσκονται σε καλή
κατάσταση και να μην υποφέρουν από έλλειψη νερού, μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των
ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 24 ώρες.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και
δόσεις εφαρμογής .
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Πορτοκαλιά: 45, Λεμονιά,Μανταρινιά
(Κλιμεντίνες, Σατσούμα): Να μην εφαρμόζεται αργότερα από τον εγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Dichlorprop-P 2.5% (σε μορφή 2-αίθυλο έξυλο εστέρα)
Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Dichlorprop-P: 2.5 % β/ο
(Dichlorprop-P σε μορφή 2-αίθυλο έξυλο
εστέρα: 4.07% β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 97.24% β/β

Φυτορρυθμιστική ουσία που
ανάλογα με το χρόνο
εφαρμογής μπορεί να
προκαλέσει αύξηση στο
μέγεθος των καρπών ή μείωση
της πτώσης των καρπών
κοντά στη συγκομιδή σε
καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤO ΝΕΡO ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις
μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε
το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την
περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και
καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην
χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες
συλλέγουν.
Συνιστάται το κλείσιμο των κυψελών πριν την εφαρμογή,
και το άνοιγμά τους 2 – 3 ώρες μετά την εφαρμογή.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην αγορά (ΑΑΔΑ):
8234/28-7-2015
Κάτοχος της άδειας: Nufarm GmbH & Co KG,
St-Peter Strasse, 25-A-4021, Linz, Αυστρία
Υπεύθυνος επικοινωνίας/ Υπεύθυνος
για την τελική διάθεση στην αγορά:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος.
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Περιεχόμενο:

1 λίτρο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση εισπνοής:
Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο
νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ
τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρηθεί
ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15
λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.
ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και
δείξτε του τη συσκευασία ή την ετικέτα.
Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια
τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν
αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος
καλά αεριζόμενο.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
1119
Ημερομηνία παρασκευής: Βλέπε επί
της συσκευασίας
Αρ. Παρτίδας:

MEΛΟΣ ΤΟY

