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Κάτοχος εγγραφής:

Nufarm S.A.S

Εμπορικό Όνομα:

GibGro 20TB

Μορφή:

∆ισκία (ΤΒ)

Εγγυημένη σύνθεση:

gibberellic acid 20% β/β
βοηθητικές ουσίες 77,78 % β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική
ουσία:
gibberellic acid 90 w/w min.
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Nufarm Americas, Inc
Παρασκευαστής σκευάσματος:
∆ιανομέας:

Amerilab Technologies , USA

L. Lambrou Agro Ltd

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:
Ρυθμιστής ανάπτυξης – επηρεάζει την ποσότητα, ποιότητα και χρόνο συγκομιδής

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός καλύψεως μέχρι απορροής

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:
Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. ∆ιαλύστε τον
απαιτούμενο αριθμό δισκίων σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το διάλυμα στο
ψεκαστήρα. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά.

GibGro 20TB

Φάσμα δράσης

∆όση
(δισκία/100
λ νερό)

Αριθμός
Εφαρμογών/
καλλιεργητική
περίοδο

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Καλλιέργειες

Στόχος

Σουλτανίνα για
επιτραπέζια
χρήση

Αύξηση
καρπόδεσης,
πρωίμηση
παραγωγής

2-4

2

Σουλτανίνα για
παραγωγή
σταφίδας

Αύξηση του
μεγέθους της
ράγας

0,2-0,6

2

Όταν οι ράγες έχουν
αποκτήσει μέγεθος
3mm (σκαγιού)

1,6-3,5

3

Όταν εμφανιστούν 68 φύλλα ή 8-12 φύλλα
για φυτά ενός έτους **

5-7

1

4 βδομάδες πριν την
συγκομιδή***

Αγκινάρα

Σέλινο

Πρωίμηση και
αύξηση
παραγωγής
Πρωίμηση και
αύξηση
παραγωγής και
μήκους του
στελέχους

α. Στην πλήρη
άνθηση*
β. Μετά από 5-12
ημέρες

* Προσέξτε να βραχούν καλά τα τσαμπιά. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάστε 2 φορές:
α. Όταν το 70% των πυλιδίων έχουν πέσει (στην πλήρη άνθηση) και β. Κατά την καρπόδεση, δηλ.
5-12 ημέρες μετά τον πρώτο ψεκασμό, ανάλογα με τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής
** Συνιστώνται 3 συνολικά ψεκασμοί σε διάστημα 15-20 ημερών μεταξύ τους. Πρέπει να αυξηθεί
συγχρόνως η λίπανση κατά 30% και να εξασφαλιστεί επαρκής άρδευση με κατάλληλο νερό. Εάν
το νερό είναι αλατούχα, να αποφεύγεται η πολύ πρώιμη χρήση του σκευάσματος
*** Ο ψεκασμός να προγραμματίζεται στον αγρό κατά τμήματα ανάλογα με το χρόνο συγκομιδής
Συνίσταται να εφαρμόζεται με προσθήκη προσκολλητικής ουσίας.
Οι ψεκασμοί να γίνονται τις ψυχρές ώρες την ημέρας

Χρόνος ασφαλείας: Σέλινο 7 ημέρες
Φυτοτοξικότητα:

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
δόσεις εφαρμογής

Συνδυαστικότητα:

∆εν συνδυάζεται με αλκαλικά διαλύματα

GibGro 20TB

Σήμανση τοξικότητας: Xi-Ερεθιστικό

Φράσεις κινδύνου:
R36

Ερεθίζει τα μάτια

Φράσεις ασφάλειας
S1/2

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
S23

Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
S46

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό
το δοχείο ή την ετικέτα

Μην μολύνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του
ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες
συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.

