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Cyprodinil 
(Συπροντινίλ) 50% β/βΕναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

CYPRODINCYPRODINCYPRODIN
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και 
θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του 

φουζικλαδίου των μηλοειδών, της Monilia fructigena των 
πυρηνοκάρπων και του βοτρύτη στο αμπέλι. Το cyprodinil 

παρουσιάζει αποπλαστική και διελασματική δράση.

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:
Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο): Για Βοτρύτη (Botrytis sp.) με 75 γραμμ. σε 50-100 λίτρα υγρού/στρέμμα. 1 
εφαρμογή από την έναρξη της άνθισης έως το στάδιο αλλαγής χρώματος των ραγών (BBCH 60-83).
Μηλιά, Αχλαδιά: Για Φουζικλάδιο (Venturia sp.) με 50 γραμμ. σε 50-100 λίτρα υγρού/στρέμμα. 2 εφαρμογές/10-14 ημέρες 
από την έναρξη της ανάπτυξης του φυλλώματος έως πριν την έναρξη της άνθισης (BBCH 10-59).
Ροδακινιά, Βερικοκιά: Για Φαιά Σήψη (Monilia fructigena) με 50 γραμμ. σε 50-100 λίτρα υγρού/στρέμμα. 2 εφαρμογές/10-
14 ημέρες από την έναρξη της ανάπτυξης του φυλλώματος έως ότου ο καρπός να είναι ώριμος για κατανάλωση (BBCH 10-
89).
Παρατηρήσεις: Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις 
ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία cyprodinil, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 
κατά FRAC.  Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου στο cyprodinil, ο 
αριθμός των εφαρμογών περιορίζεται στις δύο ανά κύκλο καλλιέργειας. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
συνιστάται οι εφαρμογές με το προϊόν να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο 
δράσης από τις ανιλινοπυριμιδίνες.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: --, 
ii) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: --, iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν 
προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και 
προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την παρασκευή του 
αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον ψεκαστικό εξοπλισμό. Αδειάστε τελείως 
το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να 
εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. Η προσθήκη απορρυπαντικού θα βελτιώσει τη διαδικασία 
καθαρισμού.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά 
συσκευασίας (σακουλάκια) αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: --.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:
Μηλιά, Αχλαδιά: 60 ημέρες. Σταφύλια επιτραπέζια, Στα φύλια οινοποιήσιμα, Ροδάκινα, Βερίκοκα: 7 ημέρες. 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια 

οτουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό (<40 C) και καλά 
αεριζόμενο μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
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