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Regalis® Plus

Περιεχόμενο: 1,5 κιλό

Prohexadione-calcium (προεξαντιόν-κάλσιουμ)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130, 
www. basf-agro.gr

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 
8237/11.08.2015



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 
• Κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή να φοράτε 
ολόσωμη φόρμα (βαμβακερή/πολυεστέρα) και κατάλληλα 
γάντια. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια να 
φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι και 
κατάλληλα γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 
Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, 
τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία 
έπεσε ψεκαστικό υγρό. Αν εμφανιστούν δυσκολίες, ζητήστε 
ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή/και την ετικέτα 
του.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο 
σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό. 
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεμο. Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως για 
15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω 
από τρεχούμενο νερό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και 
πιείτε 200 – 300ml νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Η ρυθμιστική ουσία Prohexadione-Ca 
ανήκει στην κατηγορία των επιβραδυντών αύξησης (growth 
retardants), η οποία παρεμβαίνει στο μεταβολισμό των 
γιββερελλινών. Επίσης, καταπολεμά το βακτηριακό κάψιμο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΜΗΛΙΑ: 1. Για τον περιορισμό του μήκους της ετήσιας 
βλάστησης που μπορεί να επιτρέψει τη βελτίωση του αερισμού 
και φωτισμού της κόμης, της κατανομής του δυναμικού 
βλάστησης και καρποφορίας των δέντρων, καθώς και τη μείωση 
των κλαδεμάτων, με δόση 125 – 250 γραμ. σκευάσματος ανά 
στρέμμα. Πραγματοποιήστε 1 – 2 ψεκασμούς καλύψεως 
της φυλλικής επιφάνειας στα ακόλουθα στάδια: Α) από την 
αρχή μέχρι και το τέλος της άνθησης: η συνολική ποσότητα 
σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο της 
καλλιέργειας να μην ξεπερνά τα 250 γραμ. σκευάσματος/
στρ. Β) Από την αρχή της ανάπτυξης των καρπών μέχρι να 
αποκτήσουν το 50% του τελικού τους μεγέθους: η συνολική 
ποσότητα σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο 
της καλλιέργειας να μην ξεπερνά τα 150 γραμ. σκευάσματος/
στρ.
Η μέγιστη ποσότητα σκευάσματος που θα εφαρμοστεί 
ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 
300 γραμ. σκευάσματος/στρ.
2. Για την αντιμετώπιση του  Βακτηριακού καψίματος 
(Erwinia amylovora), με δόση 125 γραμ. σκευάσματος ανά 
στρέμμα. Πραγματοποιήστε 1 – 2 ψεκασμούς καλύψεως 
της φυλλικής επιφάνειας στα ακόλουθα στάδια: Α) από την 
αρχή μέχρι και το τέλος της άνθησης: η συνολική ποσότητα 
σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο της 
καλλιέργειας να μην ξεπερνά τα 250 γραμ. σκευάσματος/
στρ. Β) Από την αρχή της ανάπτυξης των καρπών μέχρι να 
αποκτήσουν το 50% του τελικού τους μεγέθους: η συνολική 
ποσότητα σκευάσματος που θα εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο 
της καλλιέργειας να μην ξεπερνά τα 125 γραμ. σκευάσματος/
στρ.



Η μέγιστη ποσότητα σκευάσματος που θα εφαρμοστεί 
ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 
250 γραμ. σκευάσματος/στρ.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 150 λίτρα ανά στρέμμα.

ΑΧΛΑΔΙΑ: 1. Για τον περιορισμό του μήκους της ετήσιας 
βλάστησης που μπορεί να επιτρέψει τη βελτίωση του 
αερισμού και φωτισμού της κόμης, της κατανομής του 
δυναμικού βλάστησης και καρποφορίας των δέντρων, καθώς 
και τη μείωση των κλαδεμάτων, με δόση 150 – 250 γραμ. 
σκευάσματος ανά στρέμμα. 2. Για  την αντιμετώπιση του 
Βακτηριακού καψίματος (Erwinia amylovora) με δόση 
150 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Πραγματοποιήστε 
1 – 2 ψεκασμούς καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας 
στα ακόλουθα στάδια: Α) από την αρχή μέχρι και το τέλος 
της άνθησης: η συνολική ποσότητα σκευάσματος που θα 
εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο της καλλιέργειας να μην 
ξεπερνά τα 250 γραμ. σκευάσματος/στρ. Β) Από την αρχή 
της ανάπτυξης των καρπών μέχρι να αποκτήσουν το 50% του 
τελικού τους μεγέθους: η συνολική ποσότητα σκευάσματος 
που θα εφαρμοστεί σε αυτό το στάδιο της καλλιέργειας να μην 
ξεπερνά τα 150 γραμ. σκευάσματος/στρ. 
Η μέγιστη ποσότητα σκευάσματος που θα εφαρμοστεί 
ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 
300 γραμ. σκευάσματος/στρ.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 150 λίτρα ανά στρέμμα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες 
χρήσεις και δόσεις. Οι εφαρμογές του Regalis® Plus στις 
ποικιλίες αχλαδιάς Conference και Doyenne Comice ενδέχεται 
να επηρεάσουν την δημιουργία ανθέων.

EΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: Το 
ψεκαστικό νέφος του σκευάσματος πιθανόν να προκαλέσει 
μείωση του ύψους των γειτονικών καλλιεργειών, οπότε πρέπει 
να αποφεύγεται η κατεύθυνσή του προς αυτές. Μην ψεκάζετε 
όταν επικρατούν άνεμοι.



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, 
Αχλαδιά: --

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν πρέπει να συνδυάζεται με αλκαλικής 
αντίδρασης σκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν 
dodine.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Αναμιγνύουμε 
το σκεύασμα με λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα 
στο μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και 
απογεμίζουμε το βυτίο με νερό. Οι κενές φιάλες ξεπλένονται 
τρεις φορές και τα νερά προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: --

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Συσκευασία: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
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 σημεία συλλογής 
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Σκεύασμα: Καύση σε συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, 
η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης (>1100°C 
για 2 δευτερόλεπτα).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.


