
Productname Kudos

Country Greece

Package size 1,25 KG

Label code KUD/GR/1,25/20

Label dimensions 100x110 (hxw) Name Marco Pelkman

Label date January 2020 Draft Version 9

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, 
μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του 
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και 
μακρύ παντελόνι κατά την φόρτωση και εφαρμογή του 
σκευάσματος.

Για  να  αποφύγετε  τους  κινδύνους  για  
την  ανθρώπινη  υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε 
αμέσως με άφθονο νερό (τουλάχιστον 15 λεπτά) και 
ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, απομακρύνετε 
αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο νερό. Έπειτα πλυθείτε με νερό και σαπούνι. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό: 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την 
ετικέτα. 
Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή 
στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον σε αναπαυτική 
θέση. Αν χρειαστεί να συμβουλευτείτε γιατρό, δείξτε 
την ετικέτα.
Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 2107793777 

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή  
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. 

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω 
των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες 

επιφάνειες και τους δρόμους.

KUDOS® εγκεκριμένο σήμα της Fine Agrochemicals Limited

Κάτοχος της έγκρισης:
 
Fine Agrochemicals Limited
Hill End House,  Whittington, 
Worcester, WR5 2RQ, 
Αγγλία.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά: 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., 
1ο χλμ. Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου,  
ΤΘ 100, 19002, Παιανία.
Τηλ: 2106800900, Fax: 2106833488, 
E-mail: info@hellafarm.gr

Ημ. παρασκευής,  Αρ. Παρτίδας:  Βλέπε επί της συσκευασίας

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη Σύνθεση: 
δραστική ουσία:
prohexadione calcium 10 % (β/β)
βοηθητικές ουσίες: 88.9 % (β/β)       

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυτορρυθμιστική ουσία για έλεγχο της 
βλαστικής ανάπτυξης σε μηλιά  
και αχλαδιά.

1.25 κιλά
Καθαρό βάρος: 

KUD/GR/1,25/20F

Α ΑΔΑ: 8290/13.12.2019



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Μηλιά, Αχλαδιά: Για την παρεμπόδιση της βλαστικής 
ανάπτυξης. Δόση σκευάσματος: 125-417γρ./100 λίτρα 
ψεκ.υγρού (125 γρ./στρ).
Όγκος ψεκ.υγρού: 30-100 λίτρα/στρ. Για τον έλεγχο της 
βλαστικής ανάπτυξης πραγματοποιήστε 2 ψεκασμούς 
καλύψεως.
1ος ψεκασμός, κατά την έναρξη της βλάστησης όταν οι 
νέοι βλαστοί έχουν μήκος 2-5 εκ (BBCH 31).
2ος ψεκασμός, από την αρχή ανάπτυξης του 
καρπιδίου (καρπίδιο στα 10 χιλιοστά) μέχρι οι καρποί να 
αποκτήσουν το 50% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 
71-75). 
Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο ανά 
μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 2 ανά 21-35 
ημέρες. 

Τρόπος  εφαρμογής:  Ψεκασμός πλήρους κάλυψης. 
Τρόπος  παρασκευής  ψεκαστικού  υγρού: Γεμίστε 
τον ψεκαστήρα με το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος αναδεύοντας 
και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως 
μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά το βυτίο με νερό 
τρεις φορές και ψεκάστε στην περιοχή στην οποία 
εφαρμόστηκε το προϊόν. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε σαπούνι.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι φιάλες, ξεπλένονται υπό πίεση ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα 
ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 
Εφαρμογή κατά την ενεργοποίηση της βλαστικής 
ανάπτυξης, σε στεγνό φύλλωμα.
Μην το χρησιμοποιείτε σε φυτά που βρίσκονται σε 
συνθήκες στρες.
Αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 22°C ή η σχετική 
υγρασία είναι χαμηλή, να εφαρμόζεται κατά τις βραδινές 
ώρες.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών 
και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες 
καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά, 
μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στο σχηματισμό των 
ανθοφόρων οφθαλμών κατά την επόμενη καλλιεργητική 
περίοδο.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, 
αχλαδιά: 55 ημέρες.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική, απαραβίαστη 
συσκευασία του, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στις 
παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

KUD/GR/1,25/20B


