
Εγγυημένη σύνθεση: Mepiquat chloride 5% β/ο
 Βοηθητικές ουσίες 95% β/β

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ρυθμιστής ανάπτυξης του Βαμβακιού 
για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την 

πρωίμιση της παραγωγής.
Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛEΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Αποφεύγετε να 
αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. • Να μην έρθει σε επαφή με τα 
μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης. 

Αρ. Έγκ. Κυκλ.: 8209/13-2-2014

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

® Σήμα κατατεθέν BASF
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Mepiquat chloride (μεπικουάτ χλωράϊντ)

Υδατικό διάλυμα (SL)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & 
Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

1λίτρoΠεριεχόμενο: 



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος με τουλάχιστον 40-60 λίτρα ψεκαστικού 
διαλύματος ανά στρέμμα.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΒΑΜΒΑΚΙ: Για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμιση 
της παραγωγής. Συνιστάται ένας ψεκασμός με δόση 150 κ.εκ. σκευάσματος ανά 
στρέμμα ή τρεις ψεκασμοί με μεσοδιαστήματα 14 ημερών με δόση 50 κ.εκ. σκευ-
άσματος ανά στρέμμα, κατά το διάστημα από την αρχή ως το τέλος της άνθησης. 
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα: 40 λίτρα, όταν εφαρμόζεται η δόση 
των 150 κ.εκ. ή 60 λίτρα, όταν εφαρμόζεται η δόση των 50 κ.εκ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Μην ψεκάζετε το Ρix® 5 SL εάν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτί-

σετε (με τεχνητή βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες.
2.  Μην χρησιμοποιείτε το Ρix® 5 SL σε βαμβάκι που υποφέρει από έλλειψη νερού, 

από τροφοπενίες και από σοβαρές ζημιές από έντομα.
3.  Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστικό διάλυμα προ-

σκολλητικό.
4.  Οι τρεις εφαρμογές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η μία εφαρμογή να γίνε-

ται μόνο εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την είσοδο στον αγρό.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν είναι φυτοτοξικό στο βαμβάκι και στις δόσεις που συνιστάται όταν εφαρμόζε-
ται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Το Ρix® 5 SL συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα 
και διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησι-
μοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Βαμβάκι: Δεν εφαρμόζεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέ-
στε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: ---
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ:
Οι συσκευασίες  ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστρα-
φούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, μακριά από πηγές θερμότητας και το ηλια-
κό φως, σε θερμοκρασίες 0 - 40°C, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια 
από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε ήρεμο τον παθόντα, μεταφέρετέ τον 
στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με 
το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό 
και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περί-
πτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας 
ανοιχτά τα βλέφαρα και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατά-
ποσης, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα, πιείτε άφθονο νερό και καλέστε γιατρό. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτωματική θε-
ραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777
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