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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞHΣ: P405+P102: Φυλάσσεται 
κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές 
οδηγίες πριν από τη χρήση. P220: Φυλάσσεται μακριά από 
τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. P234: Να διατηρείται μόνο στον 
αρχικό περιέκτη. P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P262: Να 
μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. P390: Σκουπίστε τη χυμένη 
ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. P270: Μην τρώτε, μην 
πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: 
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. P501: 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 

SP1: 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: P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 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. 
Ρ301: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
P305+P351+P338 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 ΔΕΡΜΑ: πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε γιατρό σε περίπτωση 
ερεθισμού του δέρματος. Πληροφορίες για το Γιατρό: Αντίδοτο: 
Δεν 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 Οργανοφοσφωρικών.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φ.π. και της 
συσκευασίας.
Η 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

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος 
εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών:
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Sharda Cropchem

Ethephon (Εθεφόν)
Πυκνό Διάλυμα (SL)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 8292/06.02.2020

Εγγυημένη Σύνθεση: Δραστική ουσία: ethephon 48% β/o, 
Βοηθητικές ουσίες: 58,24 % β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών και την αποφύλλωση στο 
βαμβάκι. Δρα ελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH 401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας: 
Sharda Cropchem España S.L.
Edi�cio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,
30006 Murcia, Ισπανία
Mrs Elena Nieto 
Τηλ.: +34 868127589 
e-mail: e.nieto@shardaintl.com regn@shardaintl.com

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μπαϊρακτάρη 5, 11526,
Αθήνα Τηλ.: 210 6921332

ΒΑΜΒΑΚΙ: Στόχος: Επιτάχυνση και αύξηση του ανοίγματος των 
ώριμων καψών προ της συγκομιδής, υποβοήθηση της 
αποφύλλωσης και πρωίμιση της συγκομιδής. Δόση: 250-300 κ.εκ. 
σκευάσματος /στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-60 λτ. ψεκ. 
υγρό/στρέμμα. Όταν το βαμβάκι βρίσκεται σε πλήρη 
δραστηριότητα αναπτύξεως και έχουμε ποσοστό 25-40% 
ανοιγμένων καψών Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική 
περίοδο: 1

Παρατηρήσεις: 1. Οι υψηλές δόσεις 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

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ: 
• σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας :--- 
• σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν : ---
 • της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:--- 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ : ---

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: Διαλύουμε 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.

Συνδυαστικότητα: --.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΟΥΣ: Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες 
καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Βαμβάκι 7
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν 
αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε 
χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.:  βλέπε επί της συσκευασίας


