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IANOS 1 LT v4 

266 x 150 mm

Black ● Cyan ● Magenta ● Yellow ● 

Εγγυηµένη σύνθεση: Ethephon 48% β/o
                                       Βοηθητικές ουσίες 58,24% β/β

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

Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά – 
Εργοστάσιο Συσκευασίας – ∆ιανοµή:

Πυκνό διάλυµα (SL)Ethephon (εθεφόν)

Ρυθµιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγµα των καψών
και την αποφύλλωση στο βαµβάκι. 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡO  

Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά: 8302/16.07.2020

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

∆ηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές 
οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Να διατηρείται 
µόνο στον αρχικό περιέκτη. Μην αναπνέετε εκνεφώµατα. Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια. 
Σκουπίστε τη χυµένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζηµιές. Μην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε, 
όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα 
ατοµικής προστασίας για τα µάτια/πρόσωπο. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία 
και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό. ∆ιάθεση του 
περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Μην µολύνετε το νερό µε το προϊόν ή τη 
συσκευασία του. (Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να 
αποφευχθεί η µόλυνση µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 
δρόµους.) 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε 
περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αµέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. 
Αποµακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου. Εάν ο παθόντας λιποθυµήσει τοποθετήστε τον σε σταθερή 
πλευρική θέση. Βγάλτε τα ρούχα που έχουν βραχεί µε το σκεύασµα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: 
µεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ήρεµο. Καλέστε αµέσως γιατρό. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό 
σε περίπτωση ερεθισµού του δέρµατος. Πληροφορίες για το Γιατρό: 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συµπτωµατική θεραπεία. Εάν σηµαντική ποσότητα έχει 
καταποθεί, πλύση στοµάχου και χορήγηση φαρµακευτικού άνθρακα και sodium sulfate. 
Αντενδείξεις: Ατροπίνη 
Το σκεύασµα δεν ανήκει στην κατηγορία των Οργανοφωσφορικών.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date)
ΑΡ. ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ (Batch No) }

Μπορεί να διαβρώσει µέταλλα. Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση 
εισπνοής. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε 
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia - Ισπανία

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ρυθµιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγµα των καψών και την 
αποφύλλωση στο βαµβάκι. ∆ρα ελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ: Πεδίο εφαρµογής - Στόχος - ∆όσεις σκευάσµατος - Τρόπος και χρόνος 
εφαρµογής - Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

ΒΑΜΒΑΚΙ: Για επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγµατος των ώριµων καψών προ της συγκοµιδής, 
για υποβοήθηση της αποφύλλωσης και για πρωίµηση της συγκοµιδής δόση 250-300 
κ.εκ./στρέµµα όταν το βαµβάκι βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα αναπτύξεως και έχουµε 
ποσοστό 25-40% ανοιγµένων καψών. 
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών: 1 εφαρµογή
Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρέµµα: 50-60

Παρατηρήσεις: 1. Οι υψηλές δόσεις εφαρµόζονται όταν η θερµοκρασία είναι κάτω των 16ο C.
2. Οι µεγαλύτερες δόσεις εφαρµόζονται σε περιπτώσεις µη δραστήριας αναπτύξεως της 
καλλιέργειας, όσο µικρότερο είναι το ποσοστό ανοιγµένων καψών, όσο περισσότερο ανώριµες 
είναι οι µη ανοιγµένες κάψες και όσο χαµηλότερες από 16ο C είναι οι θερµοκρασίες. 3. Μην 
ψεκάζετε όταν φυσάει.
Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός πλήρους καλύψεως, µε χειροκίνητο ή µηχανοκίνητο ψεκαστικό 
µε αυλό χειρός. Πίεση ψεκαστικού 2-3 atm. Ακροφύσια κωνικού τύπου. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ∆ιαλύουµε τη συνιστώµενη δοσολογία στην ποσότητα 
νερού που απαιτείται κατά περίπτωση και αναδεύουµε καλά. Τα κενά υλικά συσκευασίας 
ξεπλένονται πολλές φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό. 
Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις 
(3) φορές µε καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού µέχρι να εξαφανιστούν 
πλήρως ο αφρός και όλα τα ορατά υπολείµµατα του προϊόντος. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φ.π. και της συσκευασίας:  απόσυρση ή καταστροφή του 
σκευάσµατος πρέπει να γίνεται σε υψικαµίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισµό για την ασφαλή 
καταστροφή του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα 
νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουµένως µε σχίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: - 
Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρµόζεται στις προτεινόµενες 
καλλιέργειες και στις συνιστώµενες δόσεις. 
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Βαµβάκι 7 ηµέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Το σκεύασµα παραµένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ηµεροµηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται 
στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο.


