
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι: 14 ημέρες. 
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά: 7 ημέρες.
Τομάτα (Υ, Θ), Μελιτζάνα (Υ, Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγουριά (Θ), Κολοκύθα – Κολοκυθιά (Θ), Φράουλες (Υ, Θ), Πε-
πόνι (Υ), Καρπούζι (Υ): 3 ημέρες.
Καρυδιά, Φουντουκιά: 60 ημέρες.
Καλλωπιστικά δέντρα, θάμνοι (φυτώρια), Καλλωπιστικά άνθη (Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα): 
Μη εφαρμόσιμο.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι 
τη μέση με νερό. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Πλύντε 
το άδειο δοχείο ή τον μετρητή του φαρμάκου πολλές φορές, ρίχνοντας τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δο-
χείο. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερι-
κά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό, συμπεριλαμβανομένων των 
σωληνώσεων και των μπεκ δύο ως τρεις φορές, έως ότου απομακρυνθεί ο αφρός και τα ορατά υπολείμματα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ-
ΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυ-
μα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προ-
ηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής 
για ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει στα-
θερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική 
σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό δροσερό (θερμοκρασία >5oC) και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστι-
κό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.
• Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εάν εισέλ-
θουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Δείξτε αν χρειάζεται το δοχείο ή την ετικέτα στον γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. 
Περιέχει αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα για-
τρό.
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Για τον γιατρό: Διατηρήστε επαρκή αερισμό και οξυγόνωση του ασθενή. Μπορει να προκλη-
θούν συμπτώματα (αντιδραστικοί αεραγωγοί) άσθματος. Βρογχοδιασταλτικό, αποχρεμπτικό, 
αντιβηχικό και κορτικοστεροειδή μπορεί να φανούν χρήσιμα. Θεραπεία υποστηρικτική, σύμ-
φωνα με τη γνώμη του γιατρού σχετικά με τα συμπτώματα του ασθενούς.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. 
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 

15 μέτρων για τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα ακρόδρυα, τα καλλωπιστικά.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το myclobutanil είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών. Δρα ως αναστολέας 
της βιοσύνθεσης των στερολών στους μύκητες. Έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ – ΔΟΣΕΙΣ (κ. εκ. σκευάσματος στα 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) – ΧΡΟ-
ΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μηλιά, Αχλαδιά: Για ωίδιο (Podosphaera leucotricha), κάνετε μέχρι 3 εφαρμογές με με-
σοδιάστημα 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 125. Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς φυλλώματος με την 
εμφάνιση της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα ανά στρέμμα. Ροδακινιά, Βερικοκιά, 
Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά: Για ωίδιο (Sphaerotheca pannosa) και μονίλια (Monilia sp.), κάνετε μέχρι 2 εφαρ-
μογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 130 (1). Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς φυλλώ-
ματος με την εμφάνιση της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα ανά στρέμμα. Αμπέλι (επι-
τραπέζιο, οινοποιήσιμο): Για ωίδιο (Uncinula necator) και μαύρη σήψη (Guignardia bidwelli), κάνετε μέχρι 3 
εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 125 (2). Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς 
φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15-120 λίτρα ανά στρέμμα. Τομά-
τα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Θερμοκηπίου): Για ωίδιο (Leveillula taurica), κάνετε μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδι-
άστημα 8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 165. Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς φυλλώματος με την εμφάνι-
ση της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα ανά στρέμμα. Τομάτα, Μελιτζάνα (Υπαίθρου): 
Για ωίδιο (Leveillula taurica), κάνετε 1 εφαρμογή. Δόση: 165. Κάνετε έναν καθολικό ψεκασμό φυλλώματος. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα ανά στρέμμα. Αγγούρι, Αγγουράκι (Gherkin), Κολοκύθα, Κολο-
κυθάκι (Θερμοκηπίου): Για ωίδιο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), κάνετε μέχρι 3 εφαρ-
μογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 165. Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς φυλλώματος 
με την εμφάνιση της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα ανά στρέμμα. Πεπόνι, Καρπούζι 
(Υπαίθρου): Για ωίδιο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), κάνετε 1 εφαρμογή. Δόση: 165. 
Κάνετε έναν καθολικό ψεκασμό φυλλώματος. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα ανά στρέμμα. Φράου-
λες (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου): Για ωίδιο (Sphaerotheca macularis), κάνετε μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιά-
στημα 7 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 130. Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς φυλλώματος από την περίο-
δο της άνθησης και μετά. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-100 λίτρα ανά στρέμμα. Καρυδιά, Φουντουκιά: Για 
ανθράκνωση (Gnomonia leptostyla), κάνετε μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. 
Δόση: 100-330. Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς φυλλώματος με την εμφάνιση της ασθένειας. Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 50-150 λίτρα ανά στρέμμα. Καλλωπιστικά δέντρα, θάμνοι, σε φυτώρια: Για ωίδιο και σκω-
ρίαση (Erysiphe spp., Puccinia spp., Sphaerotheca spp., Drepanopeziza punctiformis), κάνετε μέχρι 3 εφαρ-
μογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 165. Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς φυλλώμα-
τος με την εμφάνιση της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα ανά στρέμμα. Καλλωπιστικά 
άνθη (Χρυσάνθεμα, Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα) (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου): Για ωίδιο και σκωρίαση (Er-
ysiphe spp., Puccinia spp., Sphaerotheca spp., Uromyces spp., Diplocarpon rosae), κάνετε μέχρι 3 εφαρμο-
γές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 165. Κάνετε καθολικούς ψεκασμούς φυλλώματος 
με την εμφάνιση της ασθένειας. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα ανά στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Η δόση 130 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού στα πυρηνόκαρπα να χρησιμοποιείται 
για την αντιμετώπιση μόνο του ωιδίου ή σε περίπτωση που απαιτείται ταυτόχρονη αντιμετώπιση του ωιδίου 
και της μονίλιας. Για την αντιμετώπιση μόνο της μονίλιας στα πυρηνόκαρπα, να χρησιμοποιήσετε 110 
κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
2. Η δόση 125 κ.εκ. σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο αμπέλι να χρησιμοποιείται για την αντι-
μετώπιση μόνο του ωιδίου ή σε περίπτωση που απαιτείται ταυτόχρονη αντιμετώπιση του ωιδίου και της μαύ-
ρης σήψης. Για την αντιμετώπιση μόνο της μαύρης σήψης στο αμπέλι, να χρησιμοποιήσετε 65 κ.εκ. 
σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για τις καλ-
λιέργειες της αχλαδιάς, του αγγουριού, της μελιτζάνας, της φουντουκιάς και των καλλωπιστικών (εκτός από τρι-
αντάφυλλα και χρυσάνθεμα), συνιστάται η δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση για έλεγχο φυτοτοξικότητας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥ-
ΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
1. Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας:
- Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών.
- Εφαρμόστε το σκεύασμα σε εναλλαγή σε μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης.
2. Να μην εφαρμόζεται εάν αναμένεται βροχόπτωση εντός 6 ωρών.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μετά την εφαρμογή του προϊόντος σε ετήσιες καλλιέργειες, συνιστάται οι καλ-
λιέργειες που ακολουθούν να περιοριστούν σε: καρότα, λυκοτρίβολα (lamb’s lettuce), τομάτες, πιπεριές, φρά-
ουλες, πεπόνια και αγγούρια.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο 
με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 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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Περιεχόμενο: 1 λίτρο

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Myclobutanil (μικλομπουτανίλ)
Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)
Εγγυημένη σύνθεση: myclobutanil 4.5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 95.05% β/β (περιέχει αρωματικούς υδρογονάνθρακες)

MYKHTOKTONO

45EW

ThiocurTM 

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει θά-
νατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Μπορεί να προ-
καλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. • Το-
ξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην το 
χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. 
• Πλύνετε τα μάτια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. • Μην αναπνέετε εκνεφώ-
ματα. • Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης, συμβουλευτείτε/επι-
σκεφθείτε γιατρό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύ-
ματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότη-
τα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι 
και νερό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά 
με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλ-
μικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑ-
ΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
• ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πα-
θόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που δι-
ευκολύνει την αναπνοή. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώ-
πινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. ΄Εγκρ. Κυκλ.: 60513 / 23-2-2016
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΤΜ Trademark of the Dow Chemical Company (“Dow”) or any affiliated company of Dow.


