
10x25 gr

ΦΛΙΝΤ 50 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο με κυρίως προληπτική 
αλλά και θεραπευτική δράση. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά 
διασυστηματική κίνηση καθώς και αξιόλογη δράση με ατμούς. Η δραστική 
ουσία trifloxystrobin είναι παρεμποδιστής της μιτοχονδριακής αναπνοής των 
μυκήτων στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ του κυτοχρώματος bc 1 (ομάδα 
Qols, υποομάδα oximinoacetates). 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. 
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, και συμπληρώστε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε περίπτωση μιγμάτων βυτίου, 
βάλτε το Flint 50 WG πρώτο και συνεχίστε με τα υπόλοιπα σκευάσματα, 
αναδεύοντας συνεχώς. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΗΜΕΡΕΣ):
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμες ποικιλίες, Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδα): Ωίδιο 
(Uncinula necator). Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο μήκους βλαστού 
10 εκ. μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής. Το προϊόν εμφανίζει δευτερεύουσα 
δράση εναντίον του περονόσπορου (Plasmopara viticola) (BBCH 14-79). 
Δόση: 12,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/-
στρέμμα (max)). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιά-
στημα επεμβάσεων: 3/10-14 ημέρες.
ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis). Δόση: 7,5-10 γρ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-10 γρ. σκευάσματος/στρέμμα 
(max)). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. 
Ωίδιο (Podosphaera leucotricha). Δόση: 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (10 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100-150 λίτρα/στρέμμα. 
Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι 
μέγεθος καρπού ημίσεως του τελικού. Για το φουζικλάδιο και το ωίδιο 
θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα 
νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις (BBCH 
09-75). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Με-
σοδιάστημα επεμβάσεων:  3/10-12 ημέρες.
ΑΧΛΑΔΙΑ: Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis). Δόση: 7,5-10 γρ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-10 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα 
(max)).  Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/ στρέμμα. 
Ωίδιο (Podosphaera leucotricha). Δόση: 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (10-15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). Όγκος ψεκαστικού 

υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. 
Στεμφύλιο (Stemphylium spp.). Δόση:  15 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (15 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)).  Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100 λίτρα/στρέμμα. 
Προληπτικές επεμβάσεις από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι 
μέγεθος καρπού ημίσεως του τελικού. Για το φουζικλάδιο και το ωίδιο 
θεραπευτικές επεμβάσεις με τη δόση των 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα 
νερό και μόνο κατόπιν σύστασης από τις γεωργικές προειδοποιήσεις (BBCH 
09-75). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Με-
σοδιάστημα επεμβάσεων:  3/10-12 ημέρες.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa). 
Από την πτώση των πετάλων μέχρι το μέγεθος του καρπού να φτάσει το 90% 
τελικού μεγέθους (BBCH 69-79). Δόση: 15 γρ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (15 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων:  3/10-14 ημέρες.
ΕΛΙΑ: Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum), Γλοιοσπόριο* (Colle- 
totrichum gloeosporioides, Colletotrichum acutatum, Colletotrichum 
clavatum). Από το στάδιο όπου οι βλαστοί φτάνουν το 70% του τελικού 
μεγέθους μέχρι και το στάδιο όπου ο καρπός αποκτάει ανοιχτό 
πράσινο-κίτρινο χρώμα (BBCH 37-79). Δόση: 10 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα 
ψεκ. υγρού (10-15 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100-150 λίτρα/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 / Μόνο 1 
εφαρμογή επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου.
ΤΟΜΑΤΑ (Θ): Ωίδιο (Leveillula taurica). Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την 
εμφάνιση των συμπτωμάτων) (BBCH 21-89). Δόση: 12,5 γρ. σκευάσματος/ 
100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/ στρέμμα (max)). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/ στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 3/10-14 
ημέρες.
ΠΕΠΟΝΙ (Α, Θ): Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea). 
Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) (BBCH 
21-89). Δόση: 12,5 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού, 25** γρ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max), 
25** γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max)). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 
λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 3/10-14 ημέρες.
ΡΥΖΙ: Καφέ κηλίδωση φύλλων (Bipolaris sp.), Πυρικουλάρια (Pyricularia 
oryzae). Προληπτικές επεμβάσεις (πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων) 
από την έναρξη επιμήκυνσης του στελέχους έως την έναρξη της άνθησης 
(BBCH 30-61). Δόση: 25 γρ. σκευάσματος/στρέμμα (max). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 30-60 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 1/--

Παρατηρήσεις: 
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χρήση στο 
γλοιοσπόριο της ελιάς, ο κάτοχος της έγκρισης δε φέρει ευθύνη για πιθανή 
αποτυχία. 
**Στο πεπόνι προτείνεται η εφαρμογή της μεγαλύτερης δόσης των 25 γρ. 
σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης 
προσβολής και για μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα.   
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι (Οινοποιήσιμες 
ποικιλίες, Επιτραπέζιες ποικιλίες, Σταφίδα), Ρύζι: 28 ημέρες, Μήλα, Αχλάδια, 
Ελιά: 14 ημέρες, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 7 ημέρες.
Τομάτα, Πεπόνι: 3 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙ-
ΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 
Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
• Εφαρμόστε το Flint 50 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των 
ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. 
• Εφαρμόστε το Flint 50 WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους Qols με 
τα οποία δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα. 
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 ανάλογα με 
την καλλιέργεια.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις 
προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση 
ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον 
όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόμενο.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.
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Αρ. Άδειας Διάθεσης στην
αγορά Υ.Α.Α.Τ.: 6955 / 30-4-2004

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση: Trifloxystrobin 50,0% β/β,
Βοηθ. ουσίες: 47,9% β/β

Mυκητοκτόνο
με κυρίως προληπτική αλλά 
και θεραπευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για 
την τελική διάθεση στην αγορά: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Πολύ 
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Εφοδιαστείτε με 
τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Αποφεύγετε να αναπνέετε 
σκόνη. • Να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα. • Μην τρώτε, μην 
πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Φυλάσσεται μακριά από 
τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν 
προστατευτική ενδυμασία, γάντια και κατάλληλες μπότες εφόσον 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Διάθεση του 
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Μη 
ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  • Για να 
προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων για τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες και 5 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού από τα 
επιφανειακά ύδατα. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. 
• Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα 
μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Μεταφέρετε και 
τοποθετείστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση. Σε περίπτωση 
εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον 
ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσε-
ων. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο 
νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με νερό.
• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
• Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο 
νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.  
Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά τα πρώτα 5 λεπτά 
και συνεχίστε να πλένετε τα μάτια. Ζητήστε ιατρική συμβουλή, στην 
περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει και αναπτύσσεται. Σε περίπτωση 
κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε 
αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Θεραπεία: Σε περίπτωση κατάποσης η πλύση στομάχου πρέπει να 
ακολουθείται στις 2 πρώτες ώρες μόνο εφόσον έχει καταποθεί σημαντική 
ποσότητα. Παρ’ όλα αυτά, η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου 
συνιστάται πάντα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Bayer Eλλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Mαρούσι
Tηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr
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