
Εγγυημένη σύνθεση: fluxapyroxad 30% β/ο (χημική ομάδα: καρβοξαμιδικά)
 Βοηθητικές ουσίες 72.9% β/β

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών 
σε Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμυγδαλιά και Φιστικιά, με 

προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας 
αποτελεσματικότητα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
•  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.
•  Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και 2-methylisothiazol-3(2H)-

one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
•  Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περι-

βάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
•  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
•  Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.
•  Διάθεση του περιέκτη, σε ειδικά για τον σκοπό αυτό, σημεία συλλο-

γής.
•  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επι-

σκεφθείτε γιατρό.
Αρ. Άδειας: 60636/13-7-2017

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

® Σήμα κατατεθέν της BASF
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Fluxapyroxad (Φλουξαπιροξάντ)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς 
Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας, 15125 
Μαρούσι, τηλ. 210-6860130.
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το fluxapyroxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε 
βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο ΙΙ (παρεμποδιστής 
του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος – SDHI, κατάταξη FRAC C2). Πα-
ρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυ-
κηλίου και τη σποριογένεση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (δόσεις σε κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα):
ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο, Σταφίδα): Για ωίδιο κάνετε εφαρμογές από το στάδιο έκπτυ-
ξης των φύλλων και μέχρι οι ράγες αποκτήσουν το τυπικό για την ποικιλία χρώμα. Δόση: 15.  Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10-21 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-120 λίτρα ανά στρέμμα.
ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ: Για φουζικλάδιο και στεμφύλιο κάνετε εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης 
κορυφής ως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών, με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες. Δόση: 25-30. Για 
ωίδιο κάνετε εφαρμογές από το στάδιο της πράσινης κορυφής ως την αρχή της ωρίμανσης των καρ-
πών, με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. Δόση: 15. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-120 λίτρα ανά στρέμμα.
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Για ωίδιο κάνετε εφαρμογές από το φούσκωμα των αν-
θοφόρων οφθαλμών ως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Δόση: 15. Μέγιστος αριθμός εφαρμο-
γών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 
λίτρα ανά στρέμμα.
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας*): Για φαιά σήψη κάνετε εφαρμογές από την άνθηση και 
μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 30. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα ανά στρέμμα.
ΦΙΣΤΙΚΙΑ (χρήση ήσσονος σημασίας*): Για καμαροσπόριο κάνετε εφαρμογές από την άνθηση και 
μέχρι την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 30. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
3 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα ανά στρέμμα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλ-
λη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Στην Φιστικιά και την Αμυγδαλιά, να μην εφαρμόζεται το σκεύ-
ασμα σε περισσότερες από 2 συνεχόμενες εφαρμογές.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ---
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχε-
στε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι 
εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη ενδυμασία (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και αν-
θεκτικά υποδήματα) και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά: 35 ημέρες.
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά: 21 ημέρες.
Αμυγδαλιά, Φιστικιά: 14 ημέρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέ-
τουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με 
νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλ-
ληλο κλίβανο αποτέφρωσης.
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 1100oC για 2 sec.
Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το νερό του ξεπλύματος να προστί-
θεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέ-
σματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα 
με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ :
Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευα-
σία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Να φοράτε γάντια, προστατευτικά ενδύματα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Αφαιρέστε άμεσα τα μολυσμένα ρούχα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε 
ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετέ τα καλά για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με 
τα βλέφαρα ανοιχτά.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε καλά με νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε 200-300ml νερό. Ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 – 7793777.

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
[Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες 
επιφάνειες και τους δρόμους.]
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* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδα-
λιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές 
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή την φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος 
στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
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