
 Flumite® 200 
Széles hatásspektrumú  
atkaölő szer



Felhasználása

Kultúra Károsító Kijuttatás időzítése
Permetlé

Flumite (l/ha) Víz (l/ha)

almatermésűeK
(alma, Körte)

Piros gyümölcsfa 
takácsatka
(Panonychus ulmi)

Kora tavasszal a tojások kelésekor, 
vesszők és gallyak 30 %-os fertő-
zöttségekor

0,4-0,5 500-1000
Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae)

Május végéig, 3-5 mozgó atka/levél 
küszöbérték elérésekor

csonthéjasoK 
(őszibaracK,  
neKtarin, szilVa)

Csonthéjasok levélatkája
(Aculus fockeui)

Legkésőbb május végéig, 30 mozgó 
atka/levél küszöbérték elérésekor,  
1 alkalommal

0,4-0,5 800-1000Piros gyümölcsfa 
takácsatka
(Panonychus ulmi), 
Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae)

3-5 mozgó atka/levél küszöbérték 
elérésekor, évi 1 alkalommal

Köszméte, Piros és FeKete 
ribiszKe, málna

Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae)

3-5 mozgó atka/levél küszöbérték 
elérésekor, virágzás előtt  
1 alkalommal

0,4-0,5 500-600

szeder Szederatka
(Acalitus essigi) Tavaszi növényvizsgálat alapján 0,5 500-600

szamóca Szamócaatka
(Phytonemus pallidus)

Szignalizáció alapján virágzás 
előtt, vagy a betakarítást követő 
időszakban

0,5 500-1000

FeKete bodza

Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae)

Virágzásig, 3-5 mozgó atka/levél 
küszöbérték elérésekor,  
évi 1 alkalom 0,4-0,5 500-800

Levélatkák Virágzásig, 30-40 atka/levél küszöb-
érték elérésekor, évi 1 alkalom

szőlő

Szőlő levélatka
(Calepitrimerus vitis),
Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae)

Tavasszal szignalizáció alapján a 
szőlő 2-4 leveles állapotában

0,4-0,5 800-1000

Szőlő gubacsatka
(Colomerus vitis)

A virágzás előtti időszakban erős 
rügyfertőzés esetén  
(100-200 kifejlett egyed/csap)

dió

Szemölcsös gubacsatka
(Eriophyes tristriatus),
Nemezes gubacsatka
(Eriophyes erineus)

Téli nyugalmi időszakot követően a 
rügyekben áttelelő kifejlett mozgó 
alakok ellen

0,5 800

díszFaisKola, csemete
Kert, Közterületi lomb
hullató öröKzöld díszFa, 
díszcserje

Takácsatkák, levélatkák, 
laposatkák

Szignalizáció alapján a tömeges 
felszaporodás kezdetén 0,5 500-2000

hibridKuKorica Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae)

Júliusban állománykezeléssel a 
kifejlett takácsatkák és lárvái ellen 0,3-0,4 600

szója, Vetőmag 
előállítás

Közönséges takácsatka
(Tetranychus urticae)

Legkésőbb a virágzás végéig a 
kifejlett egyedek és lárvái ellen 0,25-0,3 300

Megkésett védekezés hatástalansága almaültetvényben 
(Magyarország, 2013)
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Piros gyümölcsfa – takácsatka fejlődési alakjai almán 
(Magyarország, 2018)

KEZELÉS

a Flumite® hatóanyaga: 200 g/l diflovidazin

a Flumite® 200 előnyös tulajdonságai
• széles hatásspektrum: fonállábú atkák, gubacsatkák és takácsatkák számos faja ellen  
   sikerrel alkalmazható.
• szelektivitás: csakis a növénykárosító atkákat pusztítja el, kíméli a hasznos szervezeteket.  
   Méhekre nem jelölésköteles.
• Integrált növényvédelmi programba illeszthető.
• egyedi hatásmód: gátolja az atkatojások  
  kifejlődését, és a lárvák kikelését.    
  Vedlésgátló hatásának köszönhetően el 
   pusztítja a fiatal  mozgó lárvákat és nimfákat.
• Mélyhatás: a levelek fonákán tartózkodó  
   atkákra is hat.
• Hosszú hatástartam: a permetezést köve-   
   tően  40-60 napig védelmet biztosít.

a Flumite® 200 ajánlott alkalMazása 
A Flumite® 200 az atkatojásokat, a lárvákat, 
és a nimfákat pusztítja, ezért kijuttatásának 
optimális időpontja a kifejlett egyedek megje-
lenése előtt van. Megfelelő időzítéssel hosszú 
hatástartamot érünk el (lásd jobbra: almaültet-
vényben április közepétől akár július közepéig).

Megkésett kezelés esetén a kifejlett egyedek 
nagyobb arányban fordulnak elő az atkapopu-
lációban, ezért a kifejlődést gátló szerek haté-
konysága csökken. A taglózó hatású atkaölő 
szerek azonban főként csak a mozgó alako-
kat pusztítják  (tojást kevésbé), ezért rövidebb 
hatástartammal rendelkeznek, ami a kezelé-
sek többszöri ismétlését teheti szükségessé.

Ha bármilyen oknál fogva megkéstünk a ke-
zeléssel, akkor érdemes a Flumite® 200 és 
egy taglózó hatású atkaölő szer kombináci-
óját alkalmazni, mely a fejlődő és a kifejlett 
egyedek ellen is hatásos, ezáltal teljes körű 
és hosszú hatástartamot érünk el.
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Kapcsolat
gyártja az agro-CHeMie kft.
1225 Budapest, Bányalég u. 47-59.
www.agrochemie.hu
tel. | +36 1 9000 800
FaX  | +36 1 9000 810
email | info@agrochemie.hu

Szederben, szamócában, fekete bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítő szer 
hozzáadása javasolt.
A készítmény alkalmazása hársfán, vadgesztenyén, tiszafán és közönséges lucfenyőn 
nem okoz fitotoxikus tüneteket. Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés előtt érzékenységi 
vizsgálat elvégzése ajánlott.
A készítményt gyümölcsösökben, bogyósokban, szőlőben, hibridkukoricában, szójában 
évente maximum egy alkalommal lehet felhasználni.

A Flumite® 200 és egy taglózó hatású szer kombinációja esetén a taglózó hatású szert az 
engedélyokirata által kultúránként előírt koncentrációban javasolt a munkaoldatba keverni. 
Tankkombináció készítése előtt keverési próba elvégzése ajánlott.

kiszerelés
• iii. forgalmi kategória: 5 ml-es ampullákban, 100 ml-es flakonban, 200 ml-es flakonban 
• ii. forgalmi kategória: 1 l-es flakonban
Házikertekben 10 l permetlé elkészítéséhez 1 db 5 ml-es Flumite® 200 ampulla szükséges.

élelMezésegészségügyi várakozási idő: 28 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
keverHetőség: lúgos kémhatású réz hatóanyagú gombaölőszerek kivételével valamennyi 
gomba-, és rovarölőszerrel keverhető.

a növényvédő szereket biztonságosan kell használni. használat előtt mindig olvassa el a címkét és 
a használati útmutatót!

szakMai tanáCsadás
RAdics FAnny
Okleveles növényorvos
tel. | +36 1 9000 831
email | fanny.radics@agrochemie.hu 

kereskedelMi inforMáCió
MIhAlEk ErzSéBET
Belföldi értékesítés
tel. | +36 1 9000 823
email | erzsebet.mihalek@agrochemie.hu


