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Maccani® 4/12 WG

Περιεχόμενο: 1κιλό

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

Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν)

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών 
pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του 
φουζικλαδίου, του ωιδίου και της καστανής κηλίδωσης 

στα Μηλοειδή.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60434/18-12-2014

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ



Περιέχει dithianon. Mπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με 
άφθονο σαπούνι και νερό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή κνισμός: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
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 ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Ξεπλύνετε το στόμα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
ευνοεί την αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται 
θεραπεία συμπτωματική.

ΜΗ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων 

από τα επιφανειακά ύδατα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210‑77.93.777



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin, που ανήκει στην ομάδα 
των QoIs (μεθόξυ-καρβαμιδικά), παρεμποδίζει την κυτταρική 
αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής 
αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, 
ενώ το dithianon, που ανήκει στην ομάδα των κινονών, είναι μη 
διασυστηματικό μυκητοκτόνο χωρίς εξειδικευμένη δράση στο 
κυτταρικό επίπεδο.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής 
επιφάνειας. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΜΗΛΙΑ για Φουζικλάδιο και Ωίδιο 
και ΑΧΛΑΔΙΑ για Φουζικλάδιο και Καστανή Κηλίδωση. 
Πραγματοποιήστε προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο 
της πράσινης κορυφής μέχρι και την αρχή της ωρίμανσης 
των καρπών με μεσοδιαστήματα 10 – 14 ημέρες. Δόση: 250 γρ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό 
εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ετικέτας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
• Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές 
εφαρμογές.

• Εφαρμόστε το σκεύασμα σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα 
άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
3. Τέσσερις (4) εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
της ομάδας των Qols (μεθόξυ-καρβαμιδικά) επιτρέπονται 
μόνο σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός εφαρμογών 
είναι 12 ή μεγαλύτερος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, 
Αχλαδιά: 35 ημέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ‑‑



ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 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.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε 
το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. 
Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό 
ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη 
ποσότητα νερού, συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Συστήνεται 
ο καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
μηχανισμό 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 ανάκτηση ενέργειας. 
Το προϊόν καταστρέφεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες 
για αγροχημικά (περίπου 1100 °C για 2 δευτερόλεπτα).
Και για τα δύο να ακολουθούνται πάντα οι υπάρχοντες εθνικοί 
κανονισμοί και η καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ‑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη 
συσκευασία, μακριά από υγρασία, υψηλές θερμοκρασίες 
και απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές 
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του.
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Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση: pyraclostrobin 4% β/β (ομάδα μεθοξυκαρβαμιδικά (Qols))
 dithianon 12% β/β (ομάδα κινόνες)
 Βοηθητικές ουσίες: 83% β/β

Maccani® 4/12 WG

ΠΡΟΣΟΧΗ

1 κιλό

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60434/18-12-2014

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
Αριθμός Παρτίδας: 

Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Λήξης: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και 
dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου, του ωιδίου και 

της καστανής κηλίδωσης στα Μηλοειδή.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
• Αποφύγετε να αναπνέετε τη σκόνη.
• Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό  το 

προϊόν.
• Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό.
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
• Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το 

χώρο εργασίας.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.
• Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ειδικά σημεία συλλογής, για 

το σκοπό αυτό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο 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.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.

• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή κνισμός: 
Συμβουλευθείτε/Eπισκεφθείτε γιατρό.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που ευνοεί την 
αναπνοή.

• Ξεπλύνετε το στόμα.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

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
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