ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά
αεριζόμενο χώρο. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. •Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/
αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα. •Πλύνετε τα
χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Τα
μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.
•Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε
τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετέ τα προσεκτικά με νερό για
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777
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Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.
Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης
από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη
προστασίας 3 μέτρων από τα επιφανειακά νερά. Η εφαρμογή θέτει σε κίνδυνο τα
ωφέλιμα αρθρόποδα, πρέπει να διευκολύνεται η αποκατάσταση των πληθυσμών
και να αποφεύγεται η διαφυγή σε γειτονικά όρια και αγροτεμάχια.
Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.
HMÅÑÏÌÇÍÉÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ: βλέπε φιάλη
ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÑÔÉÄÁÓ:

KABUKI

2,5 EC

pyraflufen-ethyl

ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

(ομάδα φαινυλοπυραζόλια)
Εγγυημένη σύνθεση: pyraflufen-ethyl 2,65% β/ο
βοηθ. ουσίες 97,32% β/β

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.

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 200 κ.εκ.
Παρασκευαστής σκευάσματος: Nihon Nohyaku Co. Ltd, Tokyo, Ιαπωνία
Κάτοχος της έγκρισης: Nichino Europe Co. Ltd,
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon Cambridge, CB24 9PT, Ηνωμένο Βασίλειο.
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομέας:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος, Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr
Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 8191/24-6-2009

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Φυτορυθμιστικό σκεύασμα που προορίζεται
για την αποφύλλωση του βάμβακος με στόχο τη διευκόλυνση της συγκομιδής.
Το δρων συστατικό του σκευάσματος (pyraflufen-ethyl) έχει ζιζανιοκτόνο
δράση που οφείλεται στην παρεμπόδιση του ενζύμου οξειδάση του
πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen-oxidase, PPG-O ή PP-O) ενός
βασικού ενζύμου για τη βιοσύνθεση της πρωτοπορφυρίνης (protoporphyrin).
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Βαμβάκι: Αποφυλλωτικό. Δόση: 10 κ.εκ./στρ. + 100
κ.εκ./στρ. φυτικό λάδι Codacide, 50-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με
ψεκασμό φυλλώματος όταν το 30%-50% των καρυδιών είναι ανοικτά (περίπου
90% ώριμα).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος
Ομοιόμορφος ψεκασμός με 50-60 λίτρα νερό / στρέμμα (εξαρτάται από το
μέγεθος των φυτών, την ποικιλία, το ψεκαστικό μηχάνημα).
Δράση από επαφή, γι` αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται πολύ καλό λούσιμο των
φυτών. Αν ο ψεκασμός γίνεται σε εύρωστα φυτά να ψεκάζεται με μεγαλύτερο
όγκο ψεκαστικού διαλύματος. Nα εφαρμόζεται με χρήση ελκυστήρα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Το προϊόν πρέπει να αναμιχθεί εκ των
προτέρων με το λάδι για να γίνει ένα ομογενοποιημένο γαλάκτωμα. Αραιώστε
το μίγμα με το λάδι σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό και
συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Ξεπλύνετε το
δοχείο με νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα αποπλύματα στο
ψεκαστικό.
Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με το φυτικό λάδι Codacide.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: ξέπλυμα με άφθονο νερό.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το προϊόν σαν αποφυλλωτικό βάμβακος,
προκαλεί νέκρωση ή αποξήρανση στα φύλλα και στα πράσινα μέρη του φυτού
με τα οποία έρχεται σε επαφή.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 14 ημέρες
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Οι φιάλες /δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό
μηχανισμό 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
σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Φυλάξτε το
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό (σε θερμοκρασίες
Ο
<40 C) και ξηρό μακριά από το πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως.
Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

