
Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)
Εγγ. Σύνθεση:  Δραστική ουσία: 
tebuconazole 50% β/β, trifloxystrobin 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 21,4% β/β

ΦΛΙΝΤ ΜΑΞ 75 WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το Flint Max 75 WG είναι μίγμα δυο 
μυκητοκτόνων με προστατευτική και θεραπευτική δράση: του trifloxystrobin που  
εμφανίζει διελασματική και τοπικά διασυστηματική κίνηση καθώς και αξιόλογη 
δράση με ατμούς και του tebuconazole που εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.  Το 
trifloxystrobin, είναι συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρινών με 
διελασματική δράση. Οι στρομπιλουρίνες παρεμποδίζουν τη μιτοχονδριακή αναπνοή, 
διακόπτοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην κυτοχρωμική αλυσίδα. Το 
tebuconazole σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση 
εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors -  DMIs).
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας 
συνεχώς.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ–ΣΤΟΧΟΣ–ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ–ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Ωίδιο (Erysiphe necator). Προληπτικοί/ 
Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι 
το τέλος της άνθησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. Δόση: 18-20 
γρ./100 λίτρα νερού (18-20 γρ. σκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 
λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Ωίδιο (Erysiphe necator). Προληπτικοί/ 
Θεραπευτικοί ψεκασμοί φυλλώματος από την έκπτυξη του πέμπτου φύλλου μέχρι 
την έναρξη χρωματισμού των ραγών. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες. 
Δόση: 18-20 γρ./100 λίτρα νερού (18-20 γρ. σκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 3.
ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis), Ωίδιο (Podosphaera leucotricha), 
Αλτερνάρια (Alternaria alternata). Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν 
την άνθηση μέχρι πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 10-12 ημέρες. Δόση: 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΑΧΛΑΔΙΑ: Φουζικλάδιο (Venturia pirina), Στεμφύλιο (Stemphylium vasicarium).  
Προληπτικές εφαρμογές από την περίοδο πριν την άνθηση μέχρι πριν τη 
συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες. Δόση: 
20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 
λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ:
Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa). Προληπτικές εφαρμογές με μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 10-12 ημέρες. Δόση: 20 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
•  Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 2.  •  Δαμασκηνιά, Κερασιά: 3.
Μονίλια (Monilia spp.).Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 12-14 ημερών και πριν τη συγκομιδή (πλήρης 
ωρίμανση) με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερών.Δόση: 20 γρ./100 λίτρα νερού 
(30 γρ. σκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: •  Ροδακινιά, Νεκταρινιά, 
Βερικοκιά: 2. •  Δαμασκηνιά, Κερασιά: 3.
Εξώασκος της Ροδακινιάς (Taphrina deformans). Προληπτικές εφαρμογές από την 
έναρξη της βλάστησης. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. Δόση: 20 
γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα).Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 
λίτρα/στρέμμα.

 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
•  Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 2.  •  Δαμασκηνιά, Κερασιά: 3.
ΕΛΙΑ: Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina).
Προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση. 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 12-14 ημέρες. Δόση: 20 γρ./100 λίτρα νερού (25 γρ. 
σκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 125 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  1.
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ),  ΠΙΠΕΡΙΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ):
Ωίδιο (Leveillula taurica). Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο πριν την άνθηση 
έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 
ημέρες. Δόση: 20-30 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. σκ./στρέμμα). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: Υπαίθριες: 100 λίτρα/στρέμμα, Θερμοκήπιο: 150 λίτρα/ 
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  3.
ΑΓΓΟΥΡΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΠΕΠΟΝΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΚΑΡΠΟΥΖΙ 
(ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΚΟΛΟΚΥΘΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙ-
ΟΥ):
Ωίδιο (Podosphaera fusca, Erysiphe cichoracearum). Προληπτικές εφαρμογές από 
το στάδιο πριν την άνθηση έως πριν τη συγκομιδή (πλήρης ωρίμανση). 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 8-12 ημέρες. Δόση: 20-30 γρ./100 λίτρα νερού (30 γρ. 
σκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: Υπαίθριες: 100 λίτρα/στρέμμα, 
Θερμοκήπιο: 150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο:  3.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Προληπτικές εφαρμογές πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
2. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής χρησιμοποιείστε το Flint Max στην υψηλή του 
δοσολογία και με τα πιο σύντομα μεσοδιαστήματα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
• Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Εφαρμογή μέχρι το τέλος της άνθησης.                     
• Αμπέλι (Οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14 ημέρες.• Μηλιά, Αχλαδιά: 14 ημέρες.             
• Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά: 7 ημέρες. • Τομάτα, 
Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα: 3 ημέρες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή  ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
• Εφαρμόστε το Flint Max 75 WG προληπτικά πριν την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων.
• Εφαρμόστε το Flint Max 75 WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3 ανάλογα με την 
καλλιέργεια.
• Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο υψηλότερη του 80%.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεv είναι φυτoτoξικό στη 
συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά 
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑ-
ΤΟΣ: Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό, ξηρό και 
καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει  σταθερό για δύο (2) 
χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  Βλέπε συσκευασία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει trifloxystrobin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε 
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, 
πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. • Μην 
μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

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

Bayer Eλλάς ABEE
Σωρού 18-20
151 25 Mαρούσι
Tηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr GR84462756B

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή 
αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη 
περιοχή. Τοποθετήστε και 
μεταφέρετε τον ασθενή σε σταθερή 
θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). 
Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα 
αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. 
Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. 
Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε 
ηρεμία. Ειδοποιείστε αμέσως ένα 
γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. 
Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: Πλύνετε επιμελώς με πολύ 
νερό και σαπούνι, και εάν υπάρχει, με 
polyethyleneglycol 400 και στη 
συνέχεια  ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα 
συμπτώματα διαρκούν, καλέστε 
γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με 
τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 
λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η 
περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. 
Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, 
εάν υπάρχουν, μετά από τα 5 πρώτα 
λεπτά και συνεχίστε με το πλύσιμο του 
ματιού. Σε περίπτωση που ο 
ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, 
επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. 
ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ειδοποιείστε 
αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το Γιατρό:
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό 
αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. Θεραπεία συμπτωματική. 
Σε περίπτωση κατάποσης, η πλύση 
στομάχου θα πρέπει να γίνει σε 
περιπτώσεις κατάποσης μεγάλης 
ποσότητας, μόνο εντός των δύο 
πρώτων ωρών. Παρόλα αυτά, 
εφαρμογή ενεργού άνθρακα και 
θειϊκού νατρίου συστήνεται πάντα.
Περιέχει trifloxystrobin. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην 
Αγορά (Y.A.A.T.):60405/07-02-2014

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μίγμα δύο
μυκητοκτόνων
με προστατευτική και θεραπευτική δράση.
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