
GIBBERELLIC ACID (ΓΙΒΒΕΡΕΛΛΙΚO OΞΥ) 4%

Εγγυημένη σύνθεση:
Gibberellic   acid 4% β/o
Βοηθητικές   ουσίες 95,83% β/β

Το γιββεριλλικό οξύ είναι μια φυσική ορμόνη
των φυτών που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης, 

διεγείροντας τη διαίρεση και την επιμήκυνση των
κυττάρων με αποτέλεσμα να οδηγεί σε αυξημένη

καρπόδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

ΠΡOOΡΙΖΕΤΑΙ ΜOΝO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

GIBBER4SL
Πυκνό Διάλυμα (SL)

Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 8244/07.03.2016

®

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΠΕΡΙΒOΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • FAX: 210 62 51 869

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφό-
σον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό».
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ, ANTIΔOTO: Εισπνοή: Σε περίπτωση εισπνοής των αναθυμιάσεων, με-
τακινήστε το άτομο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη, ζητήστε ιατρική συμ-
βουλή. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.
Κρατήστε τα βλέφαρα μακριά από το βολβό του ματιού για λεπτομερές ξέπλυμα. Αναζητήστε
άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμείνει. Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα
που έχουν έρθει σε επαφή με το φάρμακο και ξεπλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Ξε-
πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθι-
σμός παραμείνει. Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα, πιείτε νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική
βοήθεια. Αντίδοτο: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

THΛ. KENTPOY ΔHΛHTHΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση
μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις και τους δρόμους).

Tρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κά-
λυψης μέχρι του σημείου απορροής ή στοχευ-
μένοι ψεκασμοί.
Tρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανή-
ματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε
την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος
στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπλη-
ρώνουμε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό
συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:
Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλι-
σμό ψεκασμού λεπτομερώς. Στραγγίστε το σύ-
στημα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη
δεξαμενή ψεκασμού, τη βέργα και τα ακρο-
φύσια δύο έως τρεις φορές με καθαρό νερό
μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος
να απομακρυνθούν.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της
συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (φιάλες,
δοχεία) ξεπλέ νονται υπό πίεση ή γίνεται τρι-
πλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρί-
χνουμε στο ψεκαστικο υγρό) και στη συνέχεια

αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύ-
πημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Καμία.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ
εφαρμογής και της πρόσβασης του αν-
θρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύα-
σμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο
εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το
ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των
φύλλων.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις
συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρ-
μογής.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθε-
ρότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παρα-
μένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
από την ημερομηνία παρασκευής του όταν
αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευα-
σία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο
χώρο. Επίσης, παραμένει σταθε ρό μετά από 8
εβδομάδες αποθήκευσης στους 40οC.

• Αχλαδιά: Για αύξηση της καρπόδεσης και διέγερση
της φυσιολογικής ανάπτυξης του καρπού. Δόση:
30 κ.εκ./στρ. (max) - 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.
υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Τρό-
πος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους
κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Έναρξη στο 20-
30% της άνθησης έως τέλος άνθησης. Μέγιστος
αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1.

• Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια / άσπερμες
ποικιλίες: Σουλτανίνα, Thompson,…): Για αύ-
ξηση του μήκους των τσαμπιών. Δόση: 75
κ.εκ./στρ. (max) - 75-250 κ.εκ./100 λί τρα ψεκ.
υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 30-100 λίτρα/στρ.
Τρό πος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλή-
ρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την
άνθηση σε βλαστούς μήκους 4-8 cm. Μέγιστος
αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 11.

• Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια / άσπερμες
ποικιλίες: Σουλτανίνα, Thompson,…): Για
αραίωμα. Δόση: 75 κ.εκ. /στρ. (max) - 75-125
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού:
60-100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμο-
γής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου
απορροής. Στο 30-40% της άνθησης. Μέγιστος
αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 11.

• Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια / άσπερμες
ποικιλίες: Σουλτανίνα, Thompson,…): Για αύ-
ξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοι-
ογένεια της παραγωγής. Δόση: 75 κ.εκ./στρ. (max)
- 75-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ.
υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι
σημείου απορροής. Από την καρπόδεση μέχρι διά-
μετρο ράγας 3-4 mm. Μέγιστος αριθ.
εφαρμ./καλ. περίοδο: 1-2 (8 ημέρεs)1.

• Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια): Για αύξηση
της καρπόδεσης και πρωίμιση της συγκομιδής.
Δόση: 75 κ.εκ./στρ. (max) - 75 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλή-
ρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην
πλήρη άνθηση (70% πτώση των πετάλων) και 5-
12 ημέρες αργότερα. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./
καλ. περίοδο: 2 (5 ημέρεs)2.

• Αμπέλι: Για αύξηση του μήκους των τσαμπιών.
Δόση: 12,5 κ.εκ./στρ. (max) - 12,5 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλή-
ρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την
άνθηση σε βλαστούς μήκους 10-15 cm. Μέγιστος
αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1.

• Αμπέλι (για παραγωγή σταφίδας): 
1) Για αύξηση του μεγέθους της ράγας. Δόση: 25
κ.εκ./στρ. (max) - 25 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού).
Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/ στρ. Τρόπος και
χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης
μέχρι σημείου απορροής. Μέγεθος ράγας 3 mm.

Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 13.
2) Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών.
Δόση: 12,5 κ.εκ./στρ. (max) - 12,5 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλή-
ρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην
πλήρη άνθηση. Μέγιστος αριθ. εφαρμ. /καλ.
περίοδο: 14.

• Πορτοκαλιά: Για βελτίωση της ποιότητας του
φλοιού. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. (max) - 50 κ.εκ./100
λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100
λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψε-
κασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής.
Πριν τον χρωματισμό των καρπών. Μέγιστος
αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο: 1.

• Κλημεντίνες, Μανταρινιά: Για διέγερση της καρ-
πόδεσης. Δόση: 25 κ.εκ./στρ. (max) - 25 κ.εκ./100
λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100
λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψε-
κασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής.
Από την πλήρη άνθηση έως στα 2/3 της πτώσης
των πετάλων. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. πε-
ρίοδο: 2 (7 ημέρες).

• Λεμονιά: Για καθυστέρηση της συγκομιδής, μεί-
ωση του αριθμού των μικρών καρπών και αύξηση
του μεγέθους των καρπών. Δόση: 50 κ.εκ./στρ.
(max) - 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος
ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρό-
νος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης
μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό
των καρπών. Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. πε-
ρίοδο: 1.

• Αγκινάρα: Για πρωίμιση της παραγωγής και καλύ-
τερη ποιότητα. Δόση: 50 κ.εκ./στρ. (max) - 50-125
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού:
40-100 λίτρα/στρ. Τρόπος και χρόνος εφαρμο-
γής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου
απορροής. Ο πρώτος ψεκασμός κατά τον σχηματι-
σμό του κεντρικού άνθους. Μέγιστος αριθ.
εφαρμ./καλ. περίοδο: 3 (15 ημέρες).

Παρατηρήσεις: 
1 Άσπερμες ποικιλίες (Σουλτανίνα, Thompson,…).
2 Σουλτανίνα. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή για καλή

κάλυψη των σταφυλιών. Ψεκασμός κατά τις κρύες
ώρες της ημέρας. Ένα προσκολλητικό θα πρέπει να
προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού.

3 Σουλτανίνα. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέ-
ρας. Ένα προσκολλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη
δεξαμενή ψεκασμού.

4 Μαύρη Κορινθιακή. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες
της ημέρας. Ένα προσκολλητικό θα πρέπει να προ-
στεθεί στη δεξαμενή ψεκασμού.

5 Η αζωτούχος λίπανση και η άρδευση θα πρέπει να
αυξηθεί. Ψεκασμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας.APIΘMOΣ ΠAPTIΔAΣ:               Bλέπε συσκευασία

HMEPOMHNIA ΠAPAΣKEYHΣ:

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO

1 ΛΙΤΡΟ
Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής σκευάσματος:

L. GOBBI SRL, Via Vallecalda 33 & 110, 16013 Campo Ligure, Genova, Italy
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