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Chlorothalonil (χημική ομάδα χλωρονιτριλιών)

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
60557/12-10-2016

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Chlorothalonil 50% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες 58,72 β/β
Περιέχει 1,2-benzisothiazol -3(2H)-one

Μυκητοκτόνο επαφής με
προστατευτική δράση κατά
διαφόρων μυκητολογικών
ασθενειών.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13  -  www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

•Ύποπτο για πρόκληση
   καρκίνου.
•Επιβλαβές σε περίπτωση
   κατάποσης ή εισπνοής.
•Προκαλεί σοβαρή
   οφθαλμική βλάβη.
•Μπορεί να προκαλέσει
   αλλεργική δερματική
   αντίδραση.
•Μπορεί να προκαλέσει
   ερεθισμό της
   αναπνευστικής οδού.
•Πολύ τοξικό για τους
   υδρόβιους οργανισμούς,
   με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, τηρείτε κατά την εφαρμογή ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από 

επιφανειακά νερά. 
Στην περίπτωση των καρποφόρων κηπευτικών κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ακροφυσίων μείωσης του 

ρεύματος ψεκασμού κατά 95%.
Ανοίγετε τον περιέκτη σε καθαρό αέρα και ξηρό καιρό.

Αερίζετε τα θερμοκήπια στα οποία έχει γίνει εφαρμογή μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Το chlorothalonil είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο που δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των 
σπορίων των ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών. Είναι ισχυρός αναστολέας της διαδικασίας 
της βλάστησης των σπορίων και κινητικότητας των ζωοσπόρων. Συνίσταται ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν δύο ή 
περισσότερες ασθένειες στην καλλιέργεια.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως της βλάστησης.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το βυτίο με τα 3/4 της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό 
συνεχή ανάδευση ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέστε την υπόλοιπη 
ποσότητα νερού και διατηρήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με 
καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα 
τα ίχνη του προϊόντος.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά 
συσκευασίας 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.
Προφυλάξεις για τους χειριστές: Τα παρακάτω μέσα ατομικής προστασίας προτείνονται για την προστασία του 
χρήστη: η χρήση κατάλληλου ρουχισμού προστασίας (μακρυμάνικο και παντελόνι) κατά την ανάμιξη/φόρτωση 
του προϊόντος σε όλες τις καλλιέργειες, η χρήση προστασίας προσώπου κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 
εφαρμογή του προϊόντος σε όλες τις καλλιέργειες (πλην εφαρμογής με στατικό αυτόματο εξοπλισμό και τύπου 
κανόνι από το εξωτερικό του θερμοκηπίου).
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για τον περιορισμό ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να εφαρμόζεται το 
προϊόν προληπτικά και σε εναλλαγές με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής 
μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων. Συνίσταται η χρήση γαντιών 
χημικής προστασίας κατά την επανείσοδο για εργασίες επιθεώρησης.
Φυτοτοξικότητα: Δεν αναμένεται φυτοτοξικότητα εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 
συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο 
(2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν φυλάσσετε στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε 
κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας.

Φάσμα δράσης:
Σκόρδο: Για Βοτρύτη (Botrytis spp) και Περονόσπορο (Peronospora Destructor): 250 κ.εκ./στρέμμα 
(max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Έναρξη εφαρμογών 
όταν η καλλιέργεια έχει περισσότερα από 10 φύλλα μέχρι την εμφάνιση του κύριου βλαστού 
(BBCH 20-51). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα.
Ροδάκινο, Νεκταρίνι, Βερίκοκο: Για Μονίλια (Monilia sp.) και Έλκη (Fusicoccum amygdali): 250 
κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την 
εμφάνιση των φύλλων. Τελευταία εφαρμογή πριν από τον σχηματισμό του καρπού (BBCH 20-59). 
Με την έναρξη των προσβολών 1 εφαρμογή.
Θαμνώδη καλλωπιστικά, Ποώδη καλλωπιστικά: Για Ανθράκνωση (Colletotrichum spp.) και 
Βοτρύτη (Botrytis cinerea): 160 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 200 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. 
υγρού 80 λίτρα/στρέμμα. Με την έναρξη των προσβολών (BBCH 20-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με 
10-20 ημέρες μεσοδιάστημα.
Τομάτα (Α), Μελιτζάνα (Α): Για Αλτερνάρια (Alternaria spp.), Ανθράκνωση (Colletotrichum spp.), 
Βοτρύτη (Botrytis cinerea), Περονόσπορο (Phytophthora infestans) και Σεπτορίωση (Septoria spp.): 
250 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. 
Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού (BBCH 20-
89). Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-20 ημέρες μεσοδιάστημα με την έναρξη των προσβολών.
Κριθάρι: Για Ελμινθοσπόριο (Helminthosporium spp.): 200 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. 
ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 80 λίτρα/στρέμμα. Έναρξη εφαρμογής από το φύλλο σημαία μέχρι 
το πλήρη σχηματισμό της ταξιανθίας (BBCH 39-59). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα 
με την έναρξη των προσβολών.
Κρεμμύδι, Κρεμμυδάκι, Κοκκάρι: Για Βοτρύτη (Botrytis spp) και Περονόσπορο (Peronospora De-
structor): 250 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/
στρέμμα. Έναρξη εφαρμογών όταν η καλλιέργεια έχει περισσότερα από 10 φύλλα μέχρι την 
εμφάνιση του κύριου βλαστού (BBCH 20-59). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα με 
την έναρξη των προσβολών.
Καρότο, Παστινάκι: Για Αλτερνάρια (Alternaria spp.) και Περονόσπορο (Peronospora spp.): 250 
κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Έναρξη 
εφαρμογών από την ανάπτυξη των φυτικών μερών μέχρι την εμφάνιση του άνθους (BBCH 20-51). 
Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-20 ημέρες μεσοδιάστημα με την έναρξη των προσβολών.
Λαχανάκι Βρυξελλών, Κουνουπίδι: Για Αλτερνάρια (Alternaria spp.) και Περονόσπορο (Peronos-
pora brassicae): 250 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 
λίτρα/στρέμμα. Από την ύπαρξη 9 ή περισσοτέρων φύλλων μέχρι και μετά τον σχηματισμό των 
κεφαλών/ της κεφαλής και την εμφάνιση της ταξιανθίας (BBCH 20-51). Μέχρι 2 εφαρμογές με 14-20 
ημέρες μεσοδιάστημα με την έναρξη των προσβολών.
Καρπούζι (Α): Για Ανθράκνωση (Colletotrichum spp) και Περονόσπορο (Pseudoperonos pora 
cubensis): 250 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/
στρέμμα. Από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως τη μεγέθυνση του καρπού (BBCH 
20-79). Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-20 ημέρες μεσοδιάστημα με την έναρξη των προσβολών.
Πεπόνι (Α), Κολοκύθα (Α), Αγγούρι (Α): Για Ανθράκνωση (Colletotrichum spp) και Περονόσπορο 
(Pseudoperonos pora cubensis): 250 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος 
ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Από την εμφάνιση του πρώτου πλάγιου βλαστού έως την πλήρη 
ωρίμανση του καρπού (BBCH 20-89). Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-20 ημέρες μεσοδιάστημα με την 
έναρξη των προσβολών.
Ρεβίθι: Για Ασκοχύτωση (Ascochyta rabiei): 250 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. 
Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Μετά τον σχηματισμό των πρώτων πλευρικών βλαστών, 
από το BBCH20. Μέχρι 2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα με την έναρξη των προσβολών.
Αρακάς χωρίς λοβό (για κατανάλωση των σπερμάτων): Για Αλτερνάρια (Alternaria spp.): 250 
κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Μετά 
τον σχηματισμό των πρώτων πλευρικών βλαστών, από το BBCH20. Μέχρι 2 εφαρμογές με 12 
ημέρες μεσοδιάστημα με την έναρξη των προσβολών.
Φασόλια χωρίς λοβό (για κατανάλωση των σπερμάτων): Για Αλτερνάρια (Alternaria spp) και 
Βοτρύτη (Botrytis cinerea): 250 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. 
υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Μετά τον σχηματισμό των πρώτων πλευρικών βλαστών, από το BBCH20. 
Μέχρι 2 εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα με την έναρξη των προσβολών.
Πατάτα: Για Αλτερνάρια (Alternaria solani) και Περονόσπορο (Phytophthora infestans): 250 κ.εκ./
στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την 
εμφάνιση του πρώτου πλευρικού βλαστού, από BBCH20. Μέχρι 2 εφαρμογές με 7-20 ημέρες 
μεσοδιάστημα με την έναρξη των προσβολών.
Σιτάρι, Τριτικάλε: Για Σεπτορίωση (Septoria spp): 225 κ.εκ./στρέμμα (max) ή 250 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. 
υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 90 λίτρα/στρέμμα. Έναρξη εφαρμογής από το φύλλο σημαία μέχρι 
το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 39-69). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα με την 
έναρξη των προσβολών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σκόρδο, κρεμμύδι, κρεμμυδάκι, κοκκάρι (ασκαλώνιο), 
ρεβίθι, αρακάς, φασόλι: 14 ημέρες,  Καρότο, Δαυκί (παστινάκι), πατάτα: 15 ημέρες, Λαχανάκι 
Βρυξελλών, κουνουπίδι: 10 ημέρες, Βερίκοκο, Ροδάκινο, Νεκταρίνι: 60 ημέρες, Τομάτα (Α), 
μελιτζάνα (Α), πεπόνι (Α), καρπούζι (Α), κολοκύθα (Α), αγγούρι (Α): 3 ημέρες, Καλλωπιστικά 
ποώδη, Καλλωπιστικοί θάμνοι, Σιτάρι, Κριθάρι, Τριτικάλε: Δεν ορίζεται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. •Αποφεύγετε να αναπνέετε 
αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ 
προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. •Πλύνετε τα μολυσμένα 
ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. •Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 
δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 
στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
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