
Delan® 70 WG
Dithianon (ντιθιανόν)

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική 
και ειδικά για το φουζικλάδιο, 

θεραπευτική δράση.
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Περιεχόμενο: 1 κιλό

Αρ. Άδειας: 60565/09-11-2016

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, 
τηλ. 210-6860130, www. basf- agro.gr



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Κατά την παρασκευή και 
εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού, φοράτε κατάλληλα, αδιαπέραστα 
γάντια και προστατευτική μάσκα ματιών και προσώπου. Επίσης, 
κατά τη συντήρηση του ψεκαστικού υγρού κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής, φοράτε κατάλληλα γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό 
και σαπούνι.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Ξεπλύνετε το στόμα.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
ΓΙΑΤΡΟΙ
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΟΥ.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήνετε 
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 35 μέτρων (από τα οποία, τα 

10 μέτρα είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης).



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συvιστώvται ψεκασμoί καλύψεως. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ: Για την καταπολέμηση του Φουζικλαδίου (Venturia 
inaequalis, V.pirina).
α) Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως 
ότου οι καρποί αποκτήσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους με 
δόση 50 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα και όγκο ψεκαστικού υγρού 
20 – 150 λίτρα/στρέμμα (33.5 – 250 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. 
υγρού(2)). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6.
Ή εναλλακτικά, σε περιπτώσεις έντονης πίεσης προσβολής στα 
αρχικά στάδια: 
β) Κάνετε 3 εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής 
έως το στάδιο  της φυσιολογικής πτώσης των καρπών (αραίωση) 
με δόση 75(1) γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα (50 – 375 γραμ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού(2)) και συνεχίζετε με 3 εφαρμογές 
από το στάδιο της φυσιολογικής πτώσης των καρπών (αραίωση) και 
έως ότου οι καρποί αποκτήσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους 
με δόση 50 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα (33.5 – 250 γραμ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού(2)). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
20 – 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 6. 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ* (μικρής 
σημασίας χρήση): Για την καταπολέμηση της Κλαδοσπορίωσης 
(Cladosporium carpophilum). Οι ψεκασμοί ξεκινούν κατά την έκπτυξη 
των οφθαλμών μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, όταν οι καρποί αρχίζουν 
να αλλάζουν χρώμα. Δόση: 50 – 75 γραμ. σκευάσματος ανά στρέμμα 
(50 γραμ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100 – 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Σε περιπτώσεις έντονης πίεσης προσβολής στα αρχικά στάδια.
2. H υψηλότερη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με 

το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η 
μέγιστη δόση ανά στρέμμα. Η χαμηλότερη δόση ανά εκατόλιτρο θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας. Να 
αποφεύγεται η ταυτόχρονη εφαρμογή με  λάδια ή πολτούς. 

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει 
έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες 

των Πυρηνόκαρπων από τη χρήση του σκευάσματος. Για την 
χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της 
άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν 

την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του 
επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές 

γίνεται με ευθύνη του χρήστη.



ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς 
το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. 
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια 
εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Μηλιά, Αχλαδιά: 42 ημέρες.
Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 35 ημέρες.
Κερασιά: 21 ημέρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινούμε καλά 
τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώνουμε με 
το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα 
με νερό, αδειάζοντας πλήρως όλα τα εξαρτήματα από το ψεκαστικό 
υγρό και ξεπλένοντας όλα του τα εξαρτήματα 2 – 3 φορές, έως ότου ο 
αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος έχουν απομακρυνθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό 
πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Για το προϊόν, γίνεται καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό  μονάδα, 
η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη 
θερμοκρασία αποτέφρωσης 1100 °C.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ :
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 3 χρόνια τουλάχιστον από 
την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο.



Dithianon (ντιθιανόν) 
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση:
dithianon 70% β/β (χημική ομάδα: κινόνες)
Βοηθητικές ουσίες: 24,73 % β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και ειδικά για το 
φουζικλάδιο, θεραπευτική δράση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 

dithianon.
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.
• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν.
• Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το 

χώρο εργασίας.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία 

συλλογής.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 

του προϊόντος ή την ετικέτα.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• Ξεπλύνετε το στόμα.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο 

νερό και σαπούνι.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με 

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος 
ή σκάσιμο.

® Σήμα κατατεθέν BASF 81112181 GR 1116
4 0 4 1 8 8 5 0 0 8 4 0 4

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

1 κιλό

Αρ. Άδειας: 60565/09-11-2016
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Παρτίδας: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Λήξης: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Delan® 70 WG
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