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Περιεχόμενο: 5 λίτρα

Dithianon/potassium phosphonates
(ντιθιανόν/φωσφονικές ενώσεις καλίου)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων για την καταπολέμηση του 
φουζικλαδίου 

σε μήλα και αχλάδια και της φόμωψης, του περονόσπορου 
και της μελανής σήψης στο οινοποιήσιμο αμπέλι.

Αρ. Άδειας: 60588/10-1-2017

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
15125 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:
Χρησιμοποιείτε φόρμα/ενδυμασία εργασίας, κατάλληλα γάντια και προστατεύστε τα μάτια 
και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη και τη φόρτωση του σκευάσματος, καθώς και για τη 
συντήρηση του ψεκαστικού κατά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.
Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε 
προσεχτικά με σαπούνι και νερό.
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. Πλύνετέ τα για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά 
και ζητήστε βοήθεια οφθαλμιάτρου.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε 
ιατρική βοήθεια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Πλύνετε το στόμα αμέσως και πιείτε 200 – 300ml νερού. 
Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

THΛ. KENTPOY ΔHΛHTHPIAΣEΩN: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί 

η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και 
τους δρόμους.

Στα μηλοειδή, για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα στα οποία να 

περιλαμβάνεται μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων.
Στο αμπέλι, για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με 
φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου 
σε μήλα και αχλάδια και της φόμωψης, του περονόσπορου και της μελανής σήψης στο 
οινοποιήσιμο αμπέλι. Το Delan® Pro 12.5/56.1 SC δρα εν μέρει εξ επαφής στο φύλλο, 
αναστέλλοντας τη βλάστηση των σπορίων και την ανάπτυξη του μυκηλίου και εν μέρει 
απορροφάται από τα υπέργεια μέρη της καλλιέργειας. Χάρη στη διασυστηματικότητά του, το 
Delan® Pro 12.5/56.1 SC έχει την ικανότητα να προστατεύει τη βλάστηση που αναπτύσσεται 
μετά την εφαρμογή, προστατεύοντας τη νέα βλάστηση, ακόμα και στην περίοδο έντονης 
ανάπτυξης.



Το ένα δραστικό συστατικό (dithianon) είναι ένα μυκητοκτόνο επαφής, ευρέως φάσματος 
δράσης, και ανήκει στην χημική ομάδα των κινονών. Παρεμποδίζει την ανάπτυξη των 
μυκήτων σε πολλά σημεία σε βιοχημικό επίπεδο και δρα δια της τροποποίησης των 
σουλφυδρυλικών (SH) ομάδων που βρίσκονται σε πολλές πρωτεΐνες, προκαλώντας έτσι την 
παρεμπόδιση των μηχανισμών αναπνοής των μυκήτων.
Το άλλο δραστικό συστατικό (potassium phosphonate) είναι ένα διασυστηματικό μυκητοκτόνο 
που χαρακτηρίζεται από διαρκή κινητικότητα στους φυτικούς ιστούς και δρα άμεσα μέσω της 
παρεμπόδισης σημαντικών ενζύμων στον μεταβολισμό του φωσφόρου και την παραγωγή 
του ATP, αλλά και έμμεσα ενισχύοντας τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας των φυτών κατά 
των ασθενειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ): 
Για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου (Venturia inaequalis, V. pyrina) κάνετε 
προληπτικές εφαρμογές στο διάστημα από την έκπτυξη των οφθαλμών ως την έναρξη 
της ωρίμανσης, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Δόση: 
250  κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 150 λίτρα/ στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 
5 – 10 ημέρες.
ΑΜΠΕΛΙ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ): 
Για την καταπολέμηση της φώμοψης (Phomopsis viticola) κάνετε εφαρμογές από το 
φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι και την εμφάνιση του 5ου φύλλου. Δόση: 1000  κ.εκ. 
σκευάσματος ανά εκατόλιτρο (300 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 30 λίτρα/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Plasmopara viticola) και της μελανής σήψης 
(Guignardia bidwellii), κάνετε εφαρμογές από την εμφάνιση του 5ου φύλλου μέχρι και την 
αρχή της ωρίμανσης των καρπών. Δόση: 300 – 400  κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 120 λίτρα/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 – 12 ημέρες για τη χαμηλή δόση 
ανά στρέμμα ή 12 – 14 ημέρες για την υψηλή δόση ανά στρέμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση υψηλής πίεσης της ασθένειας, έντονων βροχοπτώσεων ή 
γρήγορης ανάπτυξης της βλάστησης, είναι απαραίτητο να τηρήσετε το πιο σύντομο χρονικό 
διάστημα μεταξύ των εφαρμογών.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μετά την εφαρμογή, μην εισέρχεστε  στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν 
στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό 
και ξεκινά η ανάδευση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Ξεπλένουμε 
την άδεια συσκευασία και αδειάζουμε το νερό του ξεπλύματος στο δοχείο του ψεκαστικού 



μηχανήματος. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη 
διάρκεια του ψεκασμού. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα 
με νερό. Τα οποιαδήποτε κατάλοιπα του ψεκαστικού υγρού να διαλύονται σε αναλογία 1:10 
και να ψεκάζονται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα στην ήδη ψεκασμένη περιοχή.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν δεν είναι συμβατό με λιπάσματα φυλλώματος που περιέχουν 
άζωτο (νιτρικό και αμμωνιακό). Μην ψεκάζετε το προϊόν σε καλλιέργειες στις οποίες είχαν 
προηγουμένως εφαρμοστεί ελαιούχα σκευάσματα, γιατί μπορεί να παρεμποδίσουν τη 
διείσδυση του προϊόντος στο φυτό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 35 ημέρες. 
Αμπέλι (οινοποιήσιμο): 42 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το νερό 
του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της 
άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να 
μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Αποθηκευμένο 
στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό (σε θερμοκρασία μικρότερη από 
40 °C), ξηρό και καλά αεριζόμενo, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του.



®
 Σ

ήμ
α 

κα
τα

τε
θέ

ν 
BA

SF
 

81
13

94
98

 G
R 

11
29

4 0 4 1 8 8 5 0 1 7 0 7 9

Delan® Pro 12.5/56.1 SC

5 λίτρα
Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

Εγγυημένη σύνθεση:
dithianon 12.5% β/ο (κινόνες)
potassium phosphonates 56.1% β/ο (μείγμα ανόργανων αλάτων)
Βοηθητικές ουσίες 48.92% β/β

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

Περιέχει dithianon.
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν.
• Να φοράτε γάντια, προστατευτική ενδυμασία και 

προστατευτικά ματιών/προσώπου.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα.
• Πλύνετε με αρκετό νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά τον 

χειρισμό.
• Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από 

τον χώρο εργασίας.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
• Πλύντε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε 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 έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.

Αρ. Άδειας: 60588/10-1-2017

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
15125 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.
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