
Εγγυημένη σύνθεση: Pyrimethanil 40% β/ο 
 (ομάδα ανιλινοπυριμιδίνες)
 Βοηθητικές ουσίες 62.4% β/β

MYKHTOKTONO

Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση 
για την καταπολέμηση του βοτρύτη του αμπελιού και των 

άλλων κηπευτικών καλλιεργειών, καθώς και του φουζικλαδίου 
της μηλιάς και της αχλαδιάς.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Τοξι-
κό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. • Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Αν ζη-
τήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέ-
κτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μα-
ζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διατηρείτε τη συσκευασία 
καλά κλεισμένη. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60586/19-12-2016

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

® Σήμα κατατεθέν BASF
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Pyrimethanil (Πυριμεθανίλ)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΚΑΤΟΧΟΣ 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

1λίτρoΠεριεχόμενο: 



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Mυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση. Περιέχει pyrimethanil, το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των ανιλινοπυ-
ριμιδινών, με δράση κυρίως κατά του βοτρύτη του αμπελιού και των άλλων κηπευτικών καλλιεργειών, καθώς και του φουζικλαδίου της μηλιάς 
και της αχλαδιάς. Η βιολογική δράση του Scala® 40 SC στους ευαίσθητους παθογόνους μύκητες εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της έκκρισης 
υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία προσβολής των φυτών. Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό δρά-
σης, το Scala® 40 SC είναι αποτελεσματικό κατά στελεχών μυκήτων που δεν είναι επαρκώς ευαίσθητα σε άλλα βοτρυδιοκτόνα. Όσον αφορά 
στο φουζικλάδιο, η δράση του είναι τόσο προληπτική όσο θεραπευτική (ακόμη και 2-3 ημέρες μετά την προσβολή).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: Για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, V. pyrina) συνιστάται δόση 75-100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την πράσινη κορυφή. Η υψηλότερη δόση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προ-
σβολής και από το στάδιο πριν την άνθιση ως το στάδιο που οι καρποί έχουν διάμετρο 20 χιλιοστών (καρπίδιο). Σε περίπτωση συνδυασμού 
με άλλα μυκητοκτόνα κατά του φουζικλαδίου, η δόση του Scala® 40 SC μπορεί να μειωθεί σε 50-60 κ.εκ. ανά εκατόλιτρο. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες. ΑΜΠΕΛΙ 
(ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) και δευτερογενείς προσβολές από Aspergillus spp. και Penicillium 
spp. συνιστάται δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές κατά την τυπική περίοδο καταπολέμησης του 
βοτρύτη, δηλαδή στο τέλος της άνθισης, πριν το κλείσιμο των σταφυλιών, κατά την ωρίμανση ή 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Εξασφαλίστε 
μια καλή και ομοιόμορφη κάλυψη των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθ-
μός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 για το οινοποιήσιμο αμπέλι και 3 εφαρμογές για το επιτραπέζιο αμπέλι με μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 14 ημέρες. ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) συνιστάται δόση 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες. ΦΡΑΟΥΛΑ (Θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη 
(Botrytis cinerea) συνιστάται δόση 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την 
έναρξη της άνθισης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδι-
άστημα εφαρμογών 7-14 ημέρες. ΜΑΡΟΥΛΙ, ΣΚΑΡΟΛΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) συνιστάται δόση 
150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν κατά την κύρια βλαστητική ανάπτυξη. Καλύψτε 
με το ψεκαστικό υγρό την περιοχή του λαιμού και τα εξωτερικά φύλλα που ακουμπούν στο έδαφος. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. TOΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 
(Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) συνιστάται δόση 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. ΑΓΓΟΥΡΙ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ 
(Θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) συνιστάται δόση 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμο-
γές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. ΚΑΡΟΤΟ (Υπαίθρου): Για Αλτερναρίωση (Alternaria dauci) και Βοτρύτη (Botrytis 
cinerea) συνιστάται δόση 200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 4 φύλλων. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών  ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-
14 ημέρες. ΚΡΕΜΜΥΔΙ (Υπαίθρου): Για Βοτρύτη (Botrytis spp.) συνιστάται δόση 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 
Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από το στάδιο των 3-6 φύλλων. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών  
ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες. ΦΑΣΟΛΑΚΙ (Θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) συνι-
στάται δόση 150-200 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την έναρξη της άνθισης. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών  ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 
ημέρες.ΚΥΚΛΑΜΙΝΟ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea) συνιστάται δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών  ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 4 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.  ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας*): Για Φαιά σήψη (Monilinia laxa, M. 
fructicola) συνιστάται δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθηση και 
μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών  ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.ΦΙΣΤΙΚΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας*): Για Καμαροσπόριο (Botryosphaeria dothidea) 
συνιστάται δόση 100-150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Κάνετε εφαρμογές που ξεκινούν από την άνθηση και μέχρι την 
ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών  ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες 
Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύ-
νη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του 
σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Όταν το Scala® 40 SC εφαρμόζεται σε προστατευμένη καλλιέργεια (θερμοκήπιο) και με σχετική υγρασία άνω του 80%, 
απαιτείται αερισμός του χώρου για να αποφευχθεί πιθανή εκδήλωση συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Για την ορθή στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας, συνιστάται ο περιορισμός του μέγιστου αριθμού εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο με Scala® 40 SC σε αυτούς που αναφέρονται στον πίνακα του φάσματος δράσης και η χρήση του Scala® 40 SC σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα διαφορετικού μηχανισμού δράσης.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά: 56 ημέρες, Αμυγδαλιά, Φιστικιά: 30 ημέρες, Αμπέλι: 21 ημέρες, Φρά-
ουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι: 3 ημέρες, Μαρούλι, Σκαρόλα, Καρότο, Κρεμμύδι, Φασολάκι: 14 
ημέρες, Κυκλάμινο: δεν εφαρμόζεται.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το Scala® 40 SC δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης ή σκευάσματα που περιέχουν αλουμίνιο (π.χ. 
μυκητοκτόνα με βάση το fosetyl-Al), ασβέστιο ή μαγνήσιο. Σε περίπτωση συνδυασμού με άλλα σκευάσματα, συστήνεται η χρήση αναδευτήρα.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή πριν περάσουν 24 ώρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι 
τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και 
συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Όλος ο εξοπλισμός του ψεκασμού, καθώς και τα μολυσμένα ρούχα, θα πρέπει να πλένονται με νερό ή κάποιο 
αραιό απορρυπαντικό διάλυμα και να ξεπλένονται τρεις φορές. Το ξέπλυμα του ψεκαστήρα θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή 
του Scala® 40 SC για να αποφευχθεί η δημιουργία υπολειμμάτων στα τοιχώματα του βυτίου, στα φίλτρα, τα ακροφύσια και τις σωληνώσεις.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό  μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία 
αποτέφρωσης 1100oC για 2 sec.
Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται 3 φορές και το νερό του ξεπλύματος 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.
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχι-
στον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Κατά τη διάρκεια της ανάμιξης, της φόρτωσης και της εφαρμογής να φοράτε κα-
τάλληλα γάντια. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία 
έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα ή/και το 
φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σα-
πούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως 
με άφθονο νερό επί 15 λεπτά τουλάχιστον, κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτω-
ση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περί-
πτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκα-
λείτε εμετό, αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει 
τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 – 77 93 777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
[Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από 
επιφανειακά ύδατα για το αμπέλι και 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για μηλιά, αχλαδιά, αμυγδαλιά, φιστικιά και 

καλλωπιστικά φυτά.
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MYKHTOKTONO

Εγγυημένη σύνθεση: Pyrimethanil 40% β/ο 
 (ομάδα ανιλινοπυριμιδίνες)
 Βοηθητικές ουσίες 62.4% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση 
για την καταπολέμηση του βοτρύτη του αμπελιού και των 

άλλων κηπευτικών καλλιεργειών, καθώς και του φουζικλαδίου 
της μηλιάς και της αχλαδιάς.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Τοξι-
κό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. • Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Αν ζη-
τήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέ-
κτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μα-
ζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διατηρείτε τη συσκευασία 
καλά κλεισμένη. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60586/19-12-2016

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομ. Παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

® Σήμα κατατεθέν BASF

Pyrimethanil (Πυριμεθανίλ)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΚΑΤΟΧΟΣ 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

1λίτρoΠεριεχόμενο: 
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