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ΚΙΝΔΥΝΟΣ

=Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε 
περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 
σ τ ι ς  α ν α π ν ε υ σ τ ι κ έ ς  ο δ ο ύ ς . 
=Προκαλεί  σοβαρό οφθαλμικό 
ερεθισμό. =Ύποπτο για πρόκληση 
βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. 
=Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να 
προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 
σκάσιμο. =Τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. =Για να αποφύγετε τους 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 
=Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
=Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη 
χρήση. =Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε 
και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. 
=Μην τρώτε,  π ίνετε  ή  καπνίζετε,  όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
=Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι μετά το 
χειρισμό. 
=Ν α  φ ο ρ ά τ ε  π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ά  γ ά ν τ ι α / 
προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
=ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. 
=Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά 
σε επιφανειακά ύδατα. 
=Να αποφευχθεί  η  ρύπανση μέσω των 
συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες 
επιφάνειες και τους δρόμους. 
=Οι εργάτες να φορούν προστατευτικά γάντια, 
προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια πρόσωπο. 

Fungiben
Myclobutanil 12,5% β/ο  (Μυκλομπουτανίλ)=

ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με 
προστατευτική και θεραπευτική δράση 
της ομάδας DMI's (υποομάδα τριαζολών).
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες – 
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Εγγυημένη σύνθεση: Myclobutanil: 12,5% β/ο, 
Βοηθητικές ουσίες 87,19 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 
60514/24-02-2016

Παρασκευαστής: FMC Agricultural Solutions SA, Ισπανία
Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά: FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ, 
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα, Τηλ. 211 198 3903, 
e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com

Περιεχόμενο: 

250 κ.εκ.
Αρ.παρτίδας/

Ημερ.παραγωγής: 
βλέπε συσκευασία



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: (Πεδίο εφαρμογής, στόχος, δόσεις 
σκευάσματος, τρόπος και χρόνος εφαρμογής, 
μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο).

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά): 
για Ωΐδιο (Sphaerotheca pannosa, Podosphaera tridactyla) 
με εφαρμογές από το τέλος της πτώσης των πετάλων 
και δόση 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 80-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 
ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο): για Ωΐδιο 
(Uncinula necator) και Μαύρη σήψη (Guignardia bidwellii) 
με εφαρμογές λίγο πριν από το τέλος της άνθησης και 
δόση 40-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 
ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου και θερμοκηπίου), 
ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου): για Ωΐδιο (Leveillula taurica) 
με εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και 
δόση 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 
ημέρες εφόσον απαιτείται.
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ (Αγγούρι, 
κολοκύθι) - Θερμοκηπίου, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ ΜΕ ΜΗ 
ΒΡΩΣΙΜΟ ΦΛΟΙΟ (Πεπόνι, Καρπούζι) – Υπαίθρου και 
θερμοκηπίου: για Ωΐδιο (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe 
cichoracearum) με εφαρμογές με την εμφάνιση της 
προσβολής και δόση 40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 
ημέρες εφόσον απαιτείται.
Κ Α Λ ΛΩ Π Ι Σ Τ Ι Κ Α  Π Ο ΩΔ Η  Κ Α Ι  Α Ν ΘΟ ΦΟ ΡΑ 
(Γαρύφαλλα, Τριαντάφυλλα)  - Υπαίθρου και 
θερμοκηπίου: για Ωΐδιο (Oidium spp., Micosphaera spp., 
Sphaerotheca spp., Leveillula spp.) με εφαρμογές με την 
εμφάνιση της προσβολής και δόση 40-60 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): 50-100
Μέγιστη δόση σκευάσματος (κ.εκ/στρέμμα): 60
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 

ημέρες εφόσον απαιτείται.

Παρατηρήσεις: 1. Η δόση ανά στρέμμα δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 60 κ.εκ. και ο όγκος νερού ανά στρέμμα 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα. Για παράδειγμα, αν 
η δόση εφαρμογής είναι 80 κ.εκ./100 λίτρα νερού, τότε 
ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 75 λίτρα/στρέμμα.
2. Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής.
Κατηγορία και τρόπος δράσης: To Myclobutanil είναι 
διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και 
θεραπευτική δράση της ομάδας DMI's (υποομάδα 
τριαζολών).
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το 
δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. 
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, 
αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό με 
συνεχή ανάδευση 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως 
μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 
Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του 
ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα 
τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό 
νερό. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη 
ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους 
πόρους.



Ο δ η γ ί ε ς  γ ι α  τ η ν  α σ φ α λ ή  α π ό σ υ ρ σ η  τ ο υ 
φ υ τ ο π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ο ύ  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς  κ α ι  τ η ς 
συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται 
υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι 
φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της 
συσκευασίας.
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα 
που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. 
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
-Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης των ασθενειών
-Εφαρμόστε το  σκεύασμα σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο 
δράσης.
-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που 
ακολουθούν: Μετά την εφαρμογή του προϊόντος σε 

ετήσιες καλλιέργειες, συνίσταται οι καλλιέργειες που 
ακολουθούν να περιοριστούν σε καρότα, λυκοτρίβολα 
(lamp's lettuce), τομάτες, πιπεριές, φράουλες, πεπόνια 
και αγγούρια.
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια  στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Να μην επιτρέπεται η είσοδος στις περιοχές 
όπου έχει γίνει εφαρμογή με το σκεύασμα πριν 
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών 
και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα 
τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες 
καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Στα καλλωπιστικά 
( τριαντάφυλλα, γαρύφαλλα) συνίσταται μια 
δοκιμαστική εφαρμογή πριν την καθολική εφαρμογή 
του σκευάσματος.

Π Ρ ΩΤ Ε Σ  Β Ο Η Θ Ε Ι Ε Σ  -  Α Ν Τ Ι ΔΟΤΟ :  Γενι κέ ς 
πληροφορίες: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε 
εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευτείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:  Καλέστε  αμέσως το  ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε 
εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με 
τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα 
ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ στο ντους. ΑΝ 

ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με 
νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς 
επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει και 
συνεχίστε το πλύσιμο. Αν ο ερεθισμός επιμένει, 
συμβουλευτείτε/ επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση 
εισπνοής: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως 
μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε 
ελαφρές περιπτώσεις, ο παθών να μείνει υπό 
παρακολούθηση και κληθεί αμέσως γιατρός αν 
εμφανιστούν συμπτώματα. Σε βαριές περιπτώσεις, 
καλέστε αμέσως γιατρό ή ασθενοφόρο.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε 
συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βερικοκιά, 
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο 
φλοιό (Αγγούρι, κολοκύθι) (Θ), Κολοκυνθοειδή με μη 
βρώσιμο φλοιό (πεπόνι, καρπούζι) (Υ+Θ): 7 ημέρες. 
Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ+Θ), Πιπεριά θερμοκηπίου: 3 
ημέρες. Αμπέλι: 15 ημέρες. Καλλωπιστικά: --.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος:  Το σκεύασμα διατηρείται  για 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του κλειστή 
συσκευασία, σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία έως 40 
οC.


