
Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος:
ΒASF SE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Συσκευαστής: ΒASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Σίνδος Θεσ/νίκης
Κάτοχος της έγκρισης:
ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. Χηµική και Γεωργική Βιοµηχανία, 
28o χλµ. Ε.Ο. Αθηνών Λαµίας, 19014 Αφίδνες τηλ: 22950 45100

Mepiquat chloride (Μεπικουάτ χλωράιντ)  5%

MEPIQUAT CHLORIDE
ΒΙΟΡΥΛ 5SL

Υδατικό διάλυµα (SL)
Εγγυηµένη σύνθεση: Μepiquat chloride 5% β/ο, 

βοηθητικές ουσίες 95%  β/β 

Ρυθµιστής ανάπτυξης του Βαµβακιού για την 
παρεµπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την 

πρωίµιση της παραγωγής.
Παρεµποδίζει την βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ: 1  ëßôño

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφ.:   8225/2.5.2014 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Αποφεύγετε 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 συµβου-
λή. 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. ΑΝΤΙΔΟ-
ΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συµπτωµατική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777

Τρόπος εφαρµογής: Καθολικός ψεκασµός του φυλλώµατος µε τουλάχιστον 40-60 λίτρα ψεκαστικού διαλύµατος ανά στρέµµα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. Προσθέστε την απαιτούµενη 
ποσότητα MEPIQUAT CHLORIDE ΒΙΟΡΥΛ  5 SL στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισµός ψεκαστήρα: ---
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: 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.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Πεδίο εφαρµογής: Βαµβάκι 
Στόχοι: Παρεµπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίµιση της παραγωγής. 

   
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1.  Μην ψεκάζετε το MEPIQUAT CHLORIDE ΒΙΟΡΥΛ 5SL εάν αναµένεται βροχή ή προγραµµατίζετε να ποτίσετε (µε τεχνητή βροχή) µέσα στις επόµενες 8 ώρες.
2. Μην χρησιµοποιείτε το MEPIQUAT CHLORIDE ΒΙΟΡΥΛ 5SL 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 µια εφαρµογή να γίνεται µόνο εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την είσοδο στον αγρό.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές: Το MEPIQUAT CHLORIDE ΒΙΟΡΥΛ  5SL συνδυάζεται µε τα περισσότερα συνήθη 
εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσµατα. Το ψεκαστικό διάλυµα του µίγµατος πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως µετά την παρασκευή του.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στο βαµβάκι και στις δόσεις που συνιστάται όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης.
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Δεν εφαρµόζεται
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, µακριά από πηγές θερµότητας και το ηλιακό 
φως, σε θερµοκρασίες 0 - 400C, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του.

Δόσεις σκευάσµατος
Τρόπος και χρόνος εφαρµογής Μέγιστος αριθµός εφαρµογών

ανά καλλιεργητική περίοδοκ. εκ./ 100 λίτρα
ψεκ. υγρού

όγκος ψεκ. υγρού,
λίτρα / στρέµµα

κ.εκ./ στρέµµα

Εφαρµόστε από την αρχή µέχρι
και το τέλος της άνθησης.

α) 150

β) 50

α) 40

β) 60

α) 1

β) 3 µε µεσοδιάστηµα 14 ηµέρες.

---

Ηµερ. Παρασκευής :                   Αριθµός Παρτίδας :


