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MATERIAL / ΥΛΙΚΟ:

* Παρακαλώ να μας στείλετε την έγκριση με e-mail ή με Fax. Είναι δική σας ευθύνη ότι η μακέτα είναι σωστή, είτε λάβαμε το αρχείο από εσάς ή από τη διαφημιστική σας, είτε φτιάχτηκε από 
εμάς (εξ’ ολοκλήρου ή με αλλαγές). Η QUALITY PRINT δεν ευθύνεται για λάθη (λεκτικά, γραφικά) ή μικρές αλλαγές της αρχικής μακέτας από τη στιγμή που υπάρχει η έγκρισή σας.

Please send your approval by e-mail or Fax. It is your responsibility that the model is correct, whether we received it from you or your advertising company or made by us (entirely or partial). QUALITY
PRINT is not responsible for any errors (grammar or graphical) or small changes of the original scale scale model from the moment you have given your approval.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑ/ 
HOT OR COLD FOIL

ΒΕΡΝΙΚΙ/ΤΟΠΙΚΟ UV 
VARNISH/SILKSCREEN UV

ΑΝΑΓΛΥΦΟ /
SILKSCREEN RELIEF

Colours:  266Χ150mm
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Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό
της αναπνευστικής οδού.
Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα
από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
σε περίπτωση κατάποσης.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Περιέχει diquat dibromide. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος: Syngenta Chemicals BV, Βέλγιο
Κάτοχος της άδειας: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Εργ. συσκευασίας - Διανομή:

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431, Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό 
στην καλλιέργεια της πατάτας με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις (κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα) 
- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πατάτα: Αποξήρανση στελεχών 
πριν τη συγκομιδή. Δόση: 400 κ. εκ. Ψεκασμός κατά την περίοδο της 
συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από 
τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα /στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (μία)
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώ-
ματος της πατάτας με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. 
Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο 
όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου 
σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε 
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώ-
νουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμέ-
νως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπο-
τίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που 
εφαρμόστηκε το σκεύασμα: Η είσοδος του εργάτη στον αγρό 
συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. 
Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων.
Συνδυαστικότητα: - 
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες 
και δόσεις εφαρμογής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 10 ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα: Αποθηκεύεται σε 
καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο χρόνια τουλάχιστον στην 
αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά 
αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, προστατευμένο 
από το άμεσο ηλιακό φως.

Αριθ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από 
παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη 
σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.  Μην αναπνέετε 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων. Σκουπίστε τη χυμένη ποσότη-
τα για να προλάβετε υλικές ζημιές. “Για την εφαρμογή με 
τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και 
μπότες”.
“Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε προστα-
τευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και 
μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό”.
“Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο 
εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική 
ενδυμασία και γάντια”.
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από 
τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. 
Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε 
τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα 
μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με 
καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέστε εμετό και μεταφέ-
ρετε τον παθόντα αμέσως σε πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη 
χορηγήσετε τίποτα και μην προκαλέσετε εμετό στον 
παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν 
είναι δυνατόν).
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε 
συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΑΔΑ: 7968
Περίοδοι ισχύος:
Α) 11-05-2022 έως 09-07-2022
Β) 01-09-2022 έως 30-10-2022



ΠΡΟ-ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΝΟΜ. ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΩΔ. ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΣΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΦΟΡΕΣ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ
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ΠΡΟ-ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
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DIQUELL 20 SL 1 LT

 0006 / 021

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ black

σμίκρυνση 70%

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό
της αναπνευστικής οδού.
Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα
από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
σε περίπτωση κατάποσης.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Περιέχει diquat dibromide. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος: Syngenta Chemicals BV, Βέλγιο
Κάτοχος της άδειας: ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Εργ. συσκευασίας - Διανομή:

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431, Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό 
στην καλλιέργεια της πατάτας με σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις (κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα) 
- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πατάτα: Αποξήρανση στελεχών 
πριν τη συγκομιδή. Δόση: 400 κ. εκ. Ψεκασμός κατά την περίοδο της 
συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από 
τους κονδύλους είναι υγρό. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχει ξηρασία.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα /στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 (μία)
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώ-
ματος της πατάτας με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. 
Ψεκαστικό υγρό 30-50 λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο 
όγκος του νερού το λιγότερο 20 λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου 
σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε 
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώ-
νουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμέ-
νως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπο-
τίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που 
εφαρμόστηκε το σκεύασμα: Η είσοδος του εργάτη στον αγρό 
συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. 
Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων.
Συνδυαστικότητα: - 
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες 
και δόσεις εφαρμογής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 10 ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα: Αποθηκεύεται σε 
καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο χρόνια τουλάχιστον στην 
αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά 
αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, προστατευμένο 
από το άμεσο ηλιακό φως.

Αριθ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από 
παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη 
σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.  Μην αναπνέετε 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων. Σκουπίστε τη χυμένη ποσότη-
τα για να προλάβετε υλικές ζημιές. “Για την εφαρμογή με 
τρακτέρ: Φοράτε ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και 
μπότες”.
“Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης: Φοράτε προστα-
τευτική μάσκα, ολόσωμη φόρμα, κατάλληλα γάντια και 
μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ψεκασμό”.
“Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο 
εργάτης πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική 
ενδυμασία και γάντια”.
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων από 
τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. 
Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε 
τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα 
μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με 
καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Προκαλέστε εμετό και μεταφέ-
ρετε τον παθόντα αμέσως σε πλησιέστερο νοσοκομείο. Μη 
χορηγήσετε τίποτα και μην προκαλέσετε εμετό στον 
παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν 
είναι δυνατόν).
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε 
συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΑΑΔΑ: 7968
Περίοδοι ισχύος:
Α) 11-05-2022 έως 09-07-2022
Β) 01-09-2022 έως 30-10-2022


