
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝ: 
FLUTE 80 WG 

 
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση, κατά ευρέος φάσματος μυκητολογικών 
ασθενειών στο αμπέλι. 
Το δραστικό συστατικό folpet ανήκει στην ομάδα των φθαλιμιδίων και παρεμποδίζει τη 
βλάστηση των σπορίων των μυκήτων και την ανάπτυξη του μυκηλίου, μέσω πολλαπλής 
δράσης σε υποκυτταρικό επίπεδο (αναστέλλει την αναπνοή, επηρεάζει τη διαπερατότητα 
της κυτταρικής μεμβράνης και την κυτταροδιαίρεση). 
 

Είναι εναιωριματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με 80% β/β δραστική ουσία (folpet) και 15,79% 
β/β βοηθητικές ουσίες.  
 

Kάτοχος της έγκρισης: SHARDA EUROPE B.V.B.A. 
Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
 
Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις: 
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα σταφύλια):  

i) Για Φόμοψη (Phomopsis viticola) με 120-187,5 γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
187,5 γρ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρμογές που ξεκινούν από 
την αρχή της βλάστησης, πριν από τα πρώτα συμπτώματα, όταν οι συνθήκες 
ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.  

ii) Για Περονόσπορο (Plasmopara viticola) με 120-187,5 γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 187,5 γρ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1η εφαρμογή: Όταν οι 
βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ. 2η: Μετά από 10 ημέρες. 3η: Λίγο πριν την άνθηση. 
4η: Λίγο μετά τη γονιμοποίηση.  

iii) Για Βοτρύτη (Botrytis cinerea), Μαύρη σήψη (Guignardia bidwellii, Coniella 
diplodiella), με 120-187,5 γρ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 187,5 γρ. σε 40-100 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1η: Τέλος της άνθησης. 2η: Αρχή της καρπόδεσης 3η: 
Πριν το κλείσιμο των σταφυλιών 4η: Αρχή ωρίμανσης. 

 
Μέγ. αριθμός εφαρμ/ανά καλλ. περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:  
8/10-14. 
 
Παρατηρήσεις:  
Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που 
εφαρμόζονται. 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:  
Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό.  
Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα μετά την εφαρμογή 
θα πρέπει να φορούν γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και μπότες. 
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Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την 
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό 
αναδεύοντας συνεχώς. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη 
του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς φορές 
με καθαρό νερό. 
 
Συνδυαστικότητα:  
Δε συνδυάζεται με μη εξουδετερωμένο βορδιγάλειο πολτό και με σκευάσματα με δ.ο. το 
παραφινικό λάδι. 
 
Φυτοτοξικότητα:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στο αμπέλι στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
Αμπέλι: 28 ημέρες. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:  
Να αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό και χωρίς να εκτίθεται απ’ ευθείας στο φως. Στις 
συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία 
παρασκευής του. 
 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην ξεπλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα. 
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 
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