
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασµός του φυλλώµατος µε 
τουλάχιστον 40-60 λίτρα ψεκαστικού διαλύµατος ανά στρέµµα.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ:
ΒΑΜΒΑΚΙ: Για την παρεµπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και 
την πρωίµιση της παραγωγής. Συνιστάται ένας ψεκασµός µε 
δόση 150 κ.εκ. σκευάσµατος ανά στρέµµα ή τρείς ψεκασµοί µε 
µεσοδιαστήµατα 14 ηµερών µε δόση 50 κ.εκ. σκευάσµατος 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:

επόµενες 8 ώρες. 2. Μην χρησιµοποιείται το HEDIX 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 προσκολλητικό. 4. Οι τρεις 
εφαρµογές δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα. Η µία εφαρµογή να 
γίνεται µόνο εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την 
είσοδο στον αγρό.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν είναι φυτοτοξικό στο βαµβάκι και στις 
δόσεις που συνιστάται όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
χρήσης.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛ- 
ΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: To HEDIX 5 SL συνδυάζεται 
µε τα περισσότερα συνήθη εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα και 
διαφυλλικά λιπάσµατα. Το ψεκαστικό διάλυµα του µίγµατος 
πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως µετά την παρασκευή του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η: Βαµβάκι: ∆εν 
εφαρµόζεται.
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ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίστε το 

δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. 
Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: - - -
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑ-
ΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 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 καταστραφούν 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 ηλιακό φως, σε θερµοκρασίες 
0-40οC, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την 
ηµεροµηνία παρασκευής του.         
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Αποφεύγεται 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. 

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 περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε τα αµέσως µε 
άφθονο νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα και 
συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης, 
ξεπλύνετε αµέσως το στόµα, πιείτε άφθονο νερό και καλέστε 
γιατρό.  
ANTI∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται 
συµπτωµατική θεραπεία.
Tηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Μepiquat chloride
(Μεπικουάτ χλωράιντ)

Υδατικό διάλυµα (SL)


