
  

Productname Exilis

Country Greece

Package size 5 Litres

Label code EX/GR/5L/20 - leaflet

Label dimensions 130x150 (hxw) Name Marco Pelkman

Label date November 2020 Draft Version 2

 exilis® sl

EX/GR/5L/20Exilis® εγκεκριμένο εμπορικό σήμα της Fine Agrochemicals Limited

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ(SL)
ΑΑΔΑ: 8231/10-3-2015

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:  
6-BENZYLADENINE 
(6-ΒΕΝΖΥΛΑΔΕΝΊΝΗ) 2% Β/O (20G/L)
ΒΟΗΘΗΤΊΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ 97,73%

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΟΥΣΙΑ 
(ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 
ΓΙΑ  ΑΡΑΙΩΜΑ   ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ 
ΚΑΡΠΩΝ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ.

ΠΡΟΟΡΊΖΕΤΑΊ ΜΟΝΟ ΓΊΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΡ. ΠΑΡΤΊΔΑΣ- ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 
ΒΛΕΠΕ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΊΑΛΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

5 λίτρα

 

Κάτοχος της έγκρισης- 
Fine Agrochemicals Limited,
Hill End House,
Whittington, Worcester, 
WR5 2RQ, UK 
Τηλ.: +44 1905 361800
Fax: + 44 1905 361810

Υπεύθυνος επικοινωνίας-  Υπεύθυνος  για  
την  τελική  διάθεση στην αγορά: 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
1°  χλμ. Λεωφόρου Παιανίας – Μαρκοπούλου, 
19002, ΤΘ 100, Παιανία
Τηλ.: +30 2106800900
Fax: +30 2106833488
E-mail: info@hellafarm.gr

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Προφυλάξεις:
-Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά -Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, 
ποτά και ζωοτροφές -Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. -Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.
“Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και μέσα 
ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή του προϊόντος με ψεκαστήρα πλάτης 
ή vεφελοψεκαστήρα”. 
“Οι εργάτες να φορούν προστατευτικά ενδύματα όταν πρόκειται να χειριστούν 
φυτά στα οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα” 
-Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί
ΜΗΝ  ΡΥΠΑΊΝΕΤΕ  ΤΟ  ΝΕΡΟ  ΜΕ  ΤΟ  ΠΡΟΪΟΝ  Η  ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ
-Μην πλένετε τον ψεκαστήρα κοντά σε επιφανειακά νερά. 
-Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε  μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
-Για  να  προστατέψετε  μη  στοχευόμενα  αρθρόποδα  και  φυτά  να αφήσετε  μία  
αψέκαστη  ζώνη προστασίας  5 μέτρων από  γειτονική  μη καλλιεργούμενη γη
 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης:  Μην προκαλείτε εμετό. Χορηγείστε νερό ή γάλα και ζητείστε 
συμβουλή γιατρού. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:  ρίξτε τρέχον νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα  μολυσμένα  ρούχα. Πλυθείτε καλά με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός απευθυνθείτε σε γιατρό. 
Αντίδοτο: δεν υπάρχει. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 
Σε περίπτωση βροχής μέσα σε 6 ώρες από την εφαρμογή μειώνεται η 
αποτελεσματικότητα Μην εφαρμόζετε το EXILIS  όταν τα δέντρα είναι βρεγμένα. 
Περιμένετε να στεγνώσουν πρώτα οι καρποί.



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ
ΜΗΛΊΑ: για αραίωμα   και αύξηση  του μεγέθους  των καρπών με δόση 375-750 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (750  κ.εκ. / 
στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα. ‘Ενας ψεκασμός μέσα σε 30 ημέρες από την πλήρη άνθηση, όταν οι 
καρποί έχουν διάμετρο 7-15 mm

Παρατηρήσεις:
(1) Η συγκέντρωση των 375-750 κ.εκ./100λιτρο αφορά ώριμα δένδρα και όγκο ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα . Για  
 νεώτερα δένδρα προσαρμόστε ανάλογα τη δόση και τον όγκο ψεκαστικού υγρού. Χρησιμοποιείτε την ποσότητα νερού που  
 χρειάζεται για να εξασφαλίζεται η καλή κάλυψη των δένδρων χωρίς απορροή. 
(2) Καλό αραίωμα επιτυγχάνεται όταν  η μέγιστη θερμοκρασία είναι 20-25 °C. Προκειμένου να εξασφαλιστεί το καλό αραίωμα οι θ 
 ερμοκρασίες κατά την εβδομάδα μετά την εφαρμογή  δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 15°C. Σε χαμηλότερες  
 θερμοκρασίες μειώνεται η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και επηρεάζεται η τραχύτητα του φλοιού των καρπών.
(3) Προσοχή σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 28°C μπορεί να παρατηρηθεί υπερβολικό αραίωμα.
(4) Υγρασία περιβάλλοντος  >70% ευνοεί την διείσδυση του σκευάσματος καθώς και την αποτελεσματικότητα του.
(5) Ο ψεκαστήρας που χρησιμοποιείτε να είναι προσεκτικά καθαρισμένος
(6) Το EXILIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος αραιώματος με μηχανική αραίωση ή άλλα εγκεκριμένα  
 αραιωτικά

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Απαιτείται πλήρης και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος και των 
αναπτυσσόμενων καρπών χωρίς απορροή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε  το  ψεκαστικό  δοχείο  με  το  μισό  της  ποσότητας  του απαιτούμενου  
νερού.  Προσθέστε  την  απαιτούμενη  ποσότητα  του σκευάσματος  αναδεύοντας  και  μετά  το  υπόλοιπο  νερό  συνεχίζοντας 
την  ανάδευση.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  ψεκασμού  διατηρήστε  το 
διάλυμα  σε  σταθερή  ανάδευση.  Συνιστάται  το  pH  του  νερού  που  θα χρησιμοποιηθεί  να  είναι  5-7.  Σε  διαφορετική  
περίπτωση  προσθέστε κατάλληλο  ρυθμιστή  pH  για  την  καλύτερη  αποτελεσματικότητα  του σκευάσματος. Χρησιμοποιήστε  
το  ψεκαστικό  διάλυμα  εντός  24  ωρών  από  την προετοιμασία του.

Καθαρισμός  ψεκαστικών  μηχανημάτων:  Μετά  την  εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά 
με καθαρό νερό  το  βυτίο  και  όλα  τα  μέρη  του  ψεκαστήρα.  Αδειάστε  τελείως  το βυτίο  και  ξεπλύνετέ  το  πάλι  με  καθαρό  
νερό.  Μην  ξεπλένετε  τον εξοπλισμό εφαρμογής και μη ρίχνετε τα νερά του ξεπλύματος κοντά σε υδάτινους πόρους

Οδηγίες  για   την  ασφαλή  απόσυρση  του  φυτοπροστατευτικού προϊόντος  και  της  συσκευασίας:  Τα  κενά  υλικά  
συσκευασίας ξεπλένονται  υπό  πίεση  ή  γίνεται  τριπλό  ξέπλυμα  (τα  νερά   του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό 
δοχείο) και  στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω  χρήσης,  
εναποτίθενται  σε  σημεία  συλλογής  για  ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή λιπάσματα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:  6 ώρες

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν  
είναι  φυτοτοξικό  στις  προτεινόμενες  καλλιέργειες  και  δόσεις εφαρμογής.



Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 90 ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να  αποθηκεύεται  στην  αρχική  του  κλειστή  
συσκευασία  σε  μέρος  σε θερμοκρασία  περιβάλλοντος,  προφυλαγμένο  από  υγρασία  και παγετό.  Στις  συνθήκες  αυτές  
παραμένει  σταθερό  για  δύο  (2)  χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.


