
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Société Financière de Pontarlier Γαλλίας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε, Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130.

Ethephon (εθεφόν)  Πυκνό διάλυμα (SL)
Εγγυημένη σύνθεση:  Ethephon  48% β/ο (παράγωγο του φωσφονικού οξέος)
 Βοηθητικές ουσίες: 60,5% β/β

Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος των σιτηρών 
και για το άνοιγμα των καψών και την αποφύλλωση στο βαμβάκι.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛEΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
• Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. 
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
• Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως και παρατεταμένα με νερό κρατώντας 

ανοιχτά τα βλέφαρα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο, ακόμα και 
απουσία συμπτωμάτων.

•  Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης.

Αρ. Έγκ. Κυκλοφορίας: 8197/26-4-2011

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Περιεχόμενο: 5 λίτρα
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ



SUNSET 48 SLΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Γενικές οδηγίες: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζη-
τήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλ-
λο ορθού χειρισμού στον γιατρό.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως και παρατε-
ταμένα με νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνε-
χίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο, ακόμα και απου-
σία συμπτωμάτων.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν 
υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο. Σε περίπτωση αναπνευ-
στικών προβλημάτων: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το γιατρό σας.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε το λερωμένο ρουχισμό 
ή τα παπούτσια. Πλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμών ή κοκκι-
νίσματος, καλέστε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Εάν το θύμα δι-
ατηρεί όλες του τις αισθήσεις, δώστε του να πιεί άφθονο νερό. Μη δίνετε νε-
ρό σε θύμα που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό/
ιατρική υπηρεσία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77. 93. 777
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΡΙΘΑΡΙ: Για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος, συστήνεται ένας 
ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο των 2 κόμβων έως την πλήρη έκπτυξη 
του φύλλου σημαία. Δόση: 150 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 20-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.
ΒΑΜΒΑΚΙ: Για το άνοιγμα των καψών και την αποφύλλωση, συστήνεται ένας 
ψεκασμός στο στάδιο κατά το οποίο το 20% έως 40% των καρυδιών έχει ανοί-
ξει. Δόση: 300 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-
80 λίτρα νερού ανά στρέμμα.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 1 για 
όλες τις καλλιέργειες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσό-
τητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και 
συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδη-
γίες της ετικέτας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ 
Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί όταν η καλλιέργεια βρίσκεται σε κατάσταση υδα-
τικού στρες, σε περιόδους με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας, σε πολύ κρύες ή 
πολύ ζεστές θερμοκρασίες και όταν προβλέπεται βροχή στις επόμενες 2 ώρες.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Σιτάρι, Κριθάρι: Δεν ορίζεται. Βαμβάκι: 21 ημέρες.  
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ
Οι εργάτες να εισέρχονται στον ψεκασμένο αγρό 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 
Εάν είναι απαραίτητο να εισέλθουν εντός 48 ωρών, θα πρέπει να φορούν γά-
ντια, μπότες και παντελόνι.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-
ΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού κατα-
στραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρή-
σης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Αποθηκευμένο στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, 
ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από κρύο και παγωνιά, διατηρείται σταθερό 
για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Το SUNSET περιέχει την δραστική ουσία ethephon είναι ρυθμιστής ανάπτυ-
ξης για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος στα σιτηρά και για το άνοιγμα των 
καψών και την αποφύλλωση στο βαμβάκι. Δρα απελευθερώνοντας αιθυλένιο 
στους φυτικούς ιστούς, προκαλώντας ομοιόμορφη μείωση του μήκους των με-
σογονατίων διαστημάτων και ενισχύοντας τη βάση του στελέχους στα σιτηρά.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμός φυλλώματος.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ: Για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος, συστήνεται ένας ψε-
κασμός φυλλώματος από το στάδιο των 2 κόμβων έως την πλήρη έκπτυξη του 
φύλλου σημαία. Δόση: 150 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.
ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ: Για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος, συστήνεται ένας ψε-
κασμός φυλλώματος από το στάδιο των 2 κόμβων έως την πλήρη έκπτυξη του 
φύλλου σημαία. Δόση: 60 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΚΡΙΘΑΡΙ: Για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος, συστήνεται 
ένας ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο των 2 κόμβων έως την πλήρη έκ-
πτυξη του φύλλου σημαία. Δόση: 75 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.  

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην καθαρίζετε 
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η 

μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης του νερού από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, αφήστε μια αψέκαστη ζώνη 
5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
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