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ΠΡΟΪΟΝ: 

MORIS 5 SL  
 
Ρυθμιστής ανάπτυξης του Βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και 
την πρωίμιση της παραγωγής. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέως.  
 
Είναι υδατικό διάλυμα (SL) με 5% β/ο δραστική ουσία (mepiquat chloride) και 95% β/β 
βοηθητικές ουσίες. 
 
Τρόπος εφαρµογής:  
Καθολικός ψεκασµός του φυλλώµατος µε τουλάχιστον 40-60 λίτρα ψεκαστικού 
διαλύµατος ανά στρέµµα.  
 
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι την µέση. Προσθέστε την 
απαιτούµενη ποσότητα MORIS 5 SL στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
 
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. 
 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Βαµβάκι  
 
ΣΤΟΧΟΣ:  
Παρεµπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίµιση της παραγωγής.  
 
ΔΟΣΕΙΣ:  
α) 150 κ.εκ. σε 40 λίτρα ψεκ, υγρού ανά στρέµµα. 1 εφαρµογή.  
β) 50 κ.εκ. σε 60 λίτρα ψεκ, υγρού ανά στρέµµα. Μέχρι 3 εφαρµογές µε µεσοδιάστηµα 14 
ηµέρες.  
 
ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Εφαρµόστε από την αρχή µέχρι και το τέλος της άνθησης.  
 
Παρατηρήσεις:  
1. Μην ψεκάζετε το MORIS 5 SL εάν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτίσετε (με 
τεχνητή βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες. 
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2. Μην χρησιμοποιείτε το MORIS 5 SL 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 περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκέυασµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:  
Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και 
διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται 
αμέσως μετά την παρασκευή του. 
 
Φυτοτοξικότητα:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στο βαµβάκι και στις δόσεις που συνιστάται όταν εφαρµόζεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης.  
 
Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος - Συνθήκες αποθήκευσης: 
Στην αρχική κλειστή συσκευασία του, µακριά από πηγές θερµότητας και το ηλιακό φως, σε 
θερµοκρασίες 0-40°C, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ηµεροµηνία 
παρασκευής του. 
  
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 


