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 BI.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ |  Γ’ ΖΩΝΗ  |  Τ.Θ.1026 
 

 

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FLISH ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ 

 
Το FLISH περιέχει τη νέα δραστική ουσία fluopyram και καταπολεμά τους 
νηματώδεις και το ωίδιο σε ευρύ φάσμα θερμοκηπιακών καλλιεργειών όπως 
τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, κολοκύθα, πεπόνι και καρπούζι, 
αλλά και υπαίθριων καλλιεργειών όπως τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, 
αγγουράκι, κολοκύθι, κολοκύθα, πεπόνι, καρπούζι, καρότο, μπανάνα, καπνό και 
πατάτα. 
 
Το fluopyram παρουσιάζει έντονη δράση εναντίον των ενηλίκων των νηματωδών. 
Επιπλέον προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη των αβγών τα οποία 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιορίζει την εκκόλαψή τους. Σε 
βιοχημικό επίπεδο παρουσιάζει ένα νέο τρόπο δράσης καθώς παρεμποδίζει τη 
μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην 
αναπνευστική αλυσίδα του Succinate Quinone Reductase (σύμπλοκο II- 
παρεμποδιστής SQR). Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου 30 λεπτά 
μετά την εφαρμογή καθώς οι νηματώδεις αρχίζουν να κινούνται πιο αργά ενώ 
μετά από 1-2 ώρες τελικά παραλύουν εντελώς. 
Επιπλέον, το fluopyram έχει μυκητοκτόνο δράση και παρουσιάζει διεισδυτική 
δράση, διελασματική κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων 
του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή 
μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του 
Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram 
δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και 
την ανάπτυξη του μυκηλίου. Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει 
διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) με δραστική ουσία fluopyram 40% β/ο και 
64,08 % β/β βοηθητικές ουσίες. 
 

Προϊόν Αναφοράς: VELUM PRIME 

Kάτοχος της έγκρισης: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.   

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

επεμβάσεων σε 
ημέρες 

κ.εκ. / 

στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Τομάτα (Θ) 

Μελιτζάνα (Θ) 

Πιπεριά (Θ) 

 

Νηματώδεις 

(Meloidogyne incognita, 
Meloidogyne javanica, 
Meloidogyne halpa) 
 
Ωίδιο 

(Leveillula taurica) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

37,5-62,5 

 

 

200-6001 

Δύο εφαρμογές 

με το σύστημα 

της στάγδην 

άρδευσης: 

1. Πρώτη 

εφαρμογή 

1-3 ημέρες 

πριν ή 

μετά το 

φύτεμα ή 

τη 

μεταφύτευση 

2. Δεύτερη 

εφαρμογή 

15-30 ημέρες 

μετά την 

πρώτη 

εφαρμογή 

 
 
 
 

2/15-30 

Αγγούρι (Θ) 

Κολοκύθι (Θ) 

Κολοκύθες (Θ) 
Πεπόνι (Θ) 
Καρπούζι (Θ) 
 

Νηματώδεις 

(Meloidogyne incognita, 
Meloidogyne javanica, 
Meloidogyne halpa) 

 
Ωίδιο 

(Erysiphe cichoracearum) 
Sphaerotheca fuliginea) 

 

 

 

 

 

 

Τομάτα (Y)  

Μελιτζάνα (Y)  

Πιπεριά (Y)  

 

 

 

 

 

 

Νηματώδεις 

(Meloidogyne incognita, 

Meloidogyne javanica, 
Meloidogyne halpa) 

Ωίδιο 

(Leveillula taurica 
LEVETA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

62,5 

 
 

 

  

 

 

200-6001 

 

 

 

 

Εφαρμογή με το 

σύστημα της 

στάγδην 

άρδευσης 1-3 

ημέρες πριν ή 

μετά το φύτεμα 

ή τη 

μεταφύτευση. 
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Αγγούρι (Υ)  

Αγγουράκι (Y)  

Κολοκύθι (Υ)  

Κολοκύθες (Υ)  

Πεπόνι (Υ)  

Καρπούζι (Υ) 

 

Νηματώδεις 

(Meloidogyne incognita, 

Meloidogyne javanica 

Meloidogyne halpa) 

 
Ωίδιο 

(Erysiphe 
cichoracearum) 
Sphaerotheca fuliginea) 

Καρότο (Υ)  Νηματώδεις 

(Meloidogyne halpa , 

Heterodera spp.), 

Meloidogyne incognita, 
Heterodera spp. ) 

 
 
 

62,5 

 
 
 

20-80 

Εφαρμογή 0–7 

ημέρες πριν τη 

σπορά με 

ψεκασμό του 

εδάφους και 

ενσωμάτωση σε 

βάθος 10-20 εκ. 

 
 

 
1 εφαρμογή / 2 

έτη 

Μπανάνα (Υ) Νηματώδεις 
(Meloidogyne spp., 
Meloidogyne incognita, 
Helicotylenchus spp. 
Pratylenchus spp.) 

 
 
62,5 

 
 

1000-20001 

Εφαρμογή με το 
σύστημα της 
στάγδην 
άρδευσης από το 
στάδιο των τριών 
εντελώς 
ανοικτών 
φύλλων έως όλα 
τα τσαμπιά να 
φτάσουν το 
μέγιστο πάχος 
των φρούτων. 

 
1 

Καπνός Νηματώδεις 
(Meloidogyne spp. 
MELGSP, 
Hederodera spp. 
HETDSP) 

62,5 20-100 
Εφαρμογή 0-3 
ημέρες πριν τη 
μεταφύτευση με 

ψεκασμό του 
εδάφους και 
ενσωμάτωση σε 
βάθος 5-10 εκ. 

1 εφαρμογή / 2 
έτη 

 
 

200-6001 

Εφαρμογή με το 

σύστημα της 

άρδευσης 1-3 

ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση. 

 
1  

 

Πατάτα  Νηματώδεις 

(Meloidogyne spp, 
Heterodera pallida, 
Heterodera rostochiensis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20-60 

Εφαρμογή 0-3 

ημέρες πριν τη 

φύτευση με 

ψεκασμό του 

εδάφους και 

ενσωμάτωση σε 

βάθος μέχρι 10 

εκ. 
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62,5  
 
 
 

15-25 

Τοπική 

εφαρμογή κατά 

τη φύτευση με 

ψεκασμό επί των 

γραμμών 

φύτευσης και 

ενσωμάτωση σε 

βάθος μέχρι 5 εκ. 

1 εφαρμογή / 2 
έτη  

Φράουλα 

(Θ)  

Νηματώδεις 

(Meloidogyne sp., 

Meloidogyne incognita, 

Meloidogyne arenaria, 

Meloidogyne halpa)  

 

Ωίδιο  

(Leveillula taurica, 

Sphaerotheca sp., 

Podosphaera aphanis) 

62,5 400-10001  Μέχρι δύο 

εφαρμογές με 

το σύστημα της 

στάγδην 

άρδευσης: 

1. Πρώτη 

εφαρμογή 0-3 

ημέρες πριν ή 

μετά τη 

μεταφύτευση ή 

κατά τη 

μεταφύτευση 

(BBCH 00-56: 

από το στάδιο 

του ληθάργου 

έως το στάδιο 

της 

επιμήκυνσης 

των ταξιανθιών). 

2. Δεύτερη 

εφαρμογή 15-

60 ημέρες μετά 

τη 

μεταφύτευση. 

1-2/15-60  

Μπρόκολο 

(Υ) 

(καλλιέργεια 

ήσσονος 

σημασίας)6 

Νηματώδεις 

(Heterodera cruciferae, 

Heterodera schachtii) 

62,5 20-80  Εφαρμογή 0-7 

ημέρες πριν τη 

μεταφύτευση με 

ψεκασμό του 

εδάφους και 

ενσωμάτωση 

σε βάθος 5-10 

εκ. (BBCH 00) 

1 εφαρμογή / 2 
έτη 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Ο ανωτέρω αναφερόμενος όγκος νερού αφορά μόνο στην εφαρμογή του 

FLISH και όχι στο όγκο νερού πριν ή μετά την εφαρμογή του. 

2. Η χαμηλή δόση στο θερμοκήπιο να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες 

χαμηλής ή μέτριας προσβολής από τους νηματώδεις. 

3. Μην εφαρμόζετε το FLISH σε σπορεία. 

4. Όταν εφαρμόζετε το FLISH στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο 

θερμοκήπιο ή 1 φορά το έτος στην ύπαιθρο στο ίδιο χωράφι, μην 

χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που περιέχουν fluopyram, έτσι ώστε η 

συνολική ποσότητα fluopyram ανά έτος στο ίδιο χωράφι να μην υπερβαίνει 

τα 50 γρ. /στρέμμα. 

5. Δεν συστήνεται η εφαρμογή του FLISH μόνο για το ωίδιο όταν δεν υπάρχει 
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προσβολή της καλλιέργειας από νηματώδεις. 
6. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 

ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του μπρόκολου από τη 
χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργεια 
αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Εφαρμογή στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με 
ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση.  

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:  
Όταν το προϊόν εφαρμόζεται μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης, να 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Το αρδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι 
σωστά βαθμονομημένο πριν από την εφαρμογή για την ομοιόμορφη διαβροχή 
του εδάφους. Η εδαφική υγρασία είναι σημαντικός παράγοντας για την καλή 
διασπορά του Velum Prime στο έδαφος. Για το λόγο αυτό συνιστάται να 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α) άρδευση με το 50% περίπου του 
συνολικού όγκου νερού, β) εφαρμογή του Velum Prime με το υπόλοιπο 40% του 
συνολικού όγκου νερού και γ) ολοκλήρωση της άρδευσης και ταυτόχρονα 
ξέπλυμα του συστήματος της στάγδην άρδευσης με το υπόλοιπο 10% του 
συνολικού όγκου νερού. 

 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ :  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα 
του ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό. Επαναλάβετε τρεις φορές. 

 

 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Πιθανώς να προκαλέσει συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην καλλιέργεια του 
αγγουριού (Θ) υπό ορισμένες συνθήκες (εφαρμογή νωρίς το πρωί και αμέσως 
μετά τη μεταφύτευση). 
Σε κάθε περίπτωση, τα συμπτώματα εξαφανίζονται το αργότερο μετά από 1 
μήνα. 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες, 
για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής. 

 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
 
- Για την καλλιέργεια της φράουλας, να εφαρμόζεται μόνο σε θερμοκήπια 
κλειστού τύπου. 
- Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluopyram, η οποία ανήκει στην ομάδα 
7 κατά FRAC. 
Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 
ημέρες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στο πρόγραμμα ψεκασμών για το ωίδιο να 
εφαρμόζονται προληπτικά, σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την 
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, συστήνεται ο πρώτος 
ψεκασμός μετά την εφαρμογή με το FLISH να γίνεται με σκευάσματα με 
διαφορετικό τρόπο δράσης. 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
 
 
Μην φυτεύετε σέλινο, αγκινάρα και μάραθο για τρεις μήνες μετά την εφαρμογή 
στο έδαφος 
 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -- 

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 

 
Φυτικά προϊόντα 

 

 
Ημέρες 

Μπανάνα (Y) 14 

Καρπούζι (Θ), Κολοκύθες (Θ), Μελιτζάνα (Θ), 

Πεπόνι (Θ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ) 
3 

Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ) 1 

Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Καπνός, Καρότο (Υ), 

Καρπούζι (Υ), Κολοκύθες (Υ), Κολοκύθι (Υ), 

Μελιτζάνα (Υ), Πατάτα, Πεπόνι (Υ), Πιπεριά (Υ), 

Τομάτα (Υ), Φράουλα (Θ), Μπρόκολο (Υ) 

 
Μη 

εφαρμόσιμο 

 

 

 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες 
αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία. Φυλάσσετε μακριά από τον 
παγετό. 

 

 

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


