
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

GLOBARYLL 100 SL ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

 

Φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμιστής ανάπτυξης) που χρησιμοποιείται για το αραίωμα 

των καρπών σε μηλιά και αχλαδιά για την επίτευξη μιας εξισορροπημένης 

καρπόπτωσης που ευνοεί την αρμονική άνθηση, το μέγεθος και τη βελτίωση του 

σχήματος των καρπών. 
 

   

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

6-benzyladenine 10 % β/ο (= 100 g/L) + Βοηθητικές ουσίες 90,4 % β/β  

Kάτοχος της άδειας: Globachem NV Brustem Industriepark. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

 

  

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασμός φυλλώματος. Απαιτείται πλήρης και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος 

(κατά προτίμηση στεγνού) και των αναπτυσσόμενων καρπών χωρίς απορροή.  
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.  

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  

Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο του.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  

Τα 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 τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  

Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος να γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν 

τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 

                                                    

Πεδίο 

Εφαρμογής 
 Στόχος   Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
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Καλλιεργ. 
περίοδο 
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ψεκ. 
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έμμα 

  

           

 
        Όγκος 

ψεκ. 
 

         Υγρού σε  

         λίτρα/στρ.  

 

          

Μηλιά Αραίωμα 

καρπών 

100 100-150 100-150 Όταν οι καρποί 

έχουν διάμετρο 

10-13 mm. 

 

1 

Αχλαδιά Αραίωμα 

καρπών 

135 135-200 100-150 Όταν οι καρποί 

έχουν διάμετρο 

10-13 mm. 

 

1 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

 

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με το μισό της ποσότητας του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την 

απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό 

συνεχίζοντας την ανάδευση.  

 

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
 

Φυτικά προϊόντα PHI 

(Ημέρες) 

 

Μηλιά, Αχλαδιά 
Δεν έχει εφαρμογή 

 

 

Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε 

θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Σε αυτές τις συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για 

τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.  

 
 

    Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό.  

 
 

  

 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 



       Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 

 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  

 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  

  Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο  

 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

   


