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To σκεύασμα είναι μυκητοκτόνο επαφής με 
προστατευτική και ειδικά για το φουζικλάδιο 

θεραπευτική δράση.
Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:
Μηλιά, Αχλαδιά: Για Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis, V. pirina) με i) 33.5-250 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** ή 50 γραμ. 
σε 20-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ., μέχρι 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες από το στάδιο της πράσινης κορυφής έως ότου οι καρποί 
αποκτήσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 53-79). ii) 50-375 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 γραμ.* σε 20-150 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρ., μέχρι 3 εφαρμογές ανά 7 ημέρες από το στάδιο της ρόδινης κορυφής έως το στάδιο της 
φυσιολογικής πτώσης των καρπών (αραίωση) (BBCH 57-73) και 33.5-250 γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 γραμ. σε 20-
150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ., μέχρι 3 εφαρμογές ανά 5 ημέρες από το το στάδιο της φυσιολογικής πτώσης των καρπών 
(αραίωση) και έως ότου οι καρποί αποκτήσουν το 90% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 73-79).
Παρατηρήσεις: *Σε περιπτώσεις έντονης πίεσης προσβολής στα αρχικά στάδια. **H υψηλότερη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. Η 
χαμηλότερη δόση ανά εκατόλιτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία dithianon 
μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα M09 κατά FRAC.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, 
ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει 
εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν 
είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας.
Τρόπος εφαρμογής: Συνιστώνται ψεκασμοί καλύψεως.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. 
Ανακινούμε καλά τη φιάλη που περιέχει το σκεύασμα. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα στο νερό αναδεύοντας και 
συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.
Συνδυαστικότητα: --
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό, αδειάζοντας πλήρως όλα τα εξαρτήματα από 
το ψεκαστικό υγρό και ξεπλένοντάς τα 2-3 φορές έως ότου ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος έχουν απομακρυνθεί. 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 
(ημέρες): Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020): 42.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια 
από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, 
ξηρό και καλά αεριζόμενο.

MULAN MULAN MULAN MULAN MULAN MULAN 
700WG700WG700WG Dithianon 70 % β/ βDithianon 70 % β/ βDithianon 70 % β/ β

WG (Βρέξιμοι κόκκοι)WG (Βρέξιμοι κόκκοι)WG (Βρέξιμοι κόκκοι)

Συσκευασίες: 250gr / 500gr / 1Kg / 2Kg
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