
A két hatóanyag kombinációja megelőző és gyorsan kialakuló 
gyógyító hatást biztosít. Vízoldékonyságuk és fotostabilitásuk 
kiemelkedő, ezért még intenzív sugárzás mellett sem romlik a 
hatékonyságuk. A formázásnak köszönhetően a készítmény 
esőállósága kiváló, hatástartama hosszú.

A készítmény azoxistrobin-tartalma miatt kiemelkedő élettani, juvenilizáló hatással bír. Ennek köszönhetően 
fokozódik a kezelt növény tápanyagfelvétele, fotoszintézise intenzívebbé válik, nő a termés mennyisége, bel-
tartalmi mutatói javulnak. Hatására a növények aszálytűrése fokozódik, az etilénszintézisre kifejtett gátló hatása 
miatt a növényi sejtek öregedési folyamatai lassulnak. A kezelt növény hosszabb ideig zöld marad, mivel élet-
folyamatai magasabb szinten zajlanak, intenzívebbek.

AZOXISTROBIN hatóanyaga felszívódó hatású, a növény nedv-
keringésébe kerülve csúcsi irányba szállítódik. A mitokondriális 
légzést gátolja, ezáltal akadályozza a kórokozó spórájának csí-
rázását, a csíratömlő, a micélium növekedését.

CIPROKONAZOL hatóanyaga felszívódó hatású, a növény nedv-
keringésbe kerülve csúcsi irányban gyors ütemben szállítódik, 
transzlamináris hatásának köszönhetően a levéllemez belseje 
felé is elmozdul. Hatását a gombasejt ergoszterol-szintézisének 
gátlásán keresztül fejti ki.

ÉLETTANI HATÁSSAL RENDELKEZŐ GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER
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ŐSZI BÚZA, ŐSZI ÁRPA, TAVASZI ÁRPA

A készítmény kijuttatását a levélbetegségek ellen megelőző 
jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor, egy 
vagy két alkalommal kell elvégezni. Egy kezelésre alapuló 
technológiában a levélbetegségek elleni védekezést a 2-3 
szárcsomós állapotban, vagy a zászlóslevél megjelenése-
kor kell elvégezni 0,75-1,0 l/ha dózis alkalmazásával. 
Osztott kijuttatáson alapuló technológia esetén az első 
kezelést a 2-3 szárcsomós állapotban kell elvégezni 0,6 
l/ha, majd három héten belül ugyancsak 0,6 l/ha szermeny- 
nyiség felhasználásával megismételni. A kalászfuzáriózis 
elleni védekezést a virágzás kezdete és a teljes virágzás 
állapota között kell elvégezni hektáronkénti 1,0 literes dó-
zis felhasználásával.

NAPRAFORGÓ

A szárat és a leveleket megbetegítő kórokozókkal szem-
beni első védekezést megelőző jelleggel, 6-8 pár leveles 
korban, míg a tányérbetegségek elleni kezelést a csillag-
bimbós állapot, valamint a teljes virágzás időszaka között 
kell elvégezni, 0,8-1,0 liter hektáronkénti szermennyiség 
kijuttatásával. 

A permetezés során tapadást fokozó adalékanyag fel-
használás javasolt. A kezelés helikopteres kijuttatása, 60-
80 liter hektáronkénti permetlé felhasználásával légi úton 
is elvégezhető.

HATÓANYAG-TARTALOM: 
200 g/l azoxistrobin
80 g/l ciprokonazol

FORMULÁCIÓ: 
szuszpenzió koncentrátum 

(SC)

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

I.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap. (száradásig).

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ:

KULTÚRA ÉVI
(nap)

Kalászosos 35
Őszi 

káposztarepce,  
napraforgó, 

borsó
28

Kukorica
nem 

jelölés- 
köteles

WWW.AGROMETRY.HU

A Ciprodor Extra  
készítmény azonos  
a 46464/2004. FVM  

engedélyszámú
MIRADOR XTRA  

referenciatermékkel.



ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

A készítményt az állományt virágzáskor betegítő kór- 
okozókkal szemben megelőző jelleggel a virágzás kez-
detén, illetve a 50%-kos virágzásban szükséges kijuttatni 
0,75-1,0 l/ha dózis felhasználásával. 

Termésnövelés céljából a készítményt a terméskötődés 
fokozása, a becőképződés javítása érdekében a virágzás 
kezdetétől a virágzás végéig kell felhasználni. Az alkalma-
zott dózis megegyezik a kórokozókkal szembeni véde-
kezésre ajánlott mennyiséggel. Kijuttatásakor tapadást 
fokozó adalékanyag használata szükséges!

KUKORICA

A készítmény kizárólag vetőmagelőállításban használható! 
A levélbetegségekkel szembeni védekezés során egy vagy 
két alkalommal juttatható ki. Egy kezelésre alapuló tech-
nológiában kijuttatását a tünetek megjelenésekor célszerű 
elkezdeni, a szármegnyúlástól a címerhányás végéig (7-
12 leveles állapot) tartó fejlődési állapotban. Amennyiben 
az időjárási körülmények kedveznek a kórokozóknak, két 
kezelés elvégzése szükséges. Első, levélbetegségek el-
leni kijuttatására a korábbiakban javasolt állapotban, míg 
a második, csövet fertőző kórokozókkal szembeni kijut-
tatására a teljes virágzás időszakában kerüljön sor. 
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KULTÚRA KÓROKOZÓ DÓZIS (L/HA) KEZELÉS IDEJE

Őszi búza,  
őszi és tavaszi árpa

Lisztharmat, rozsdabetegségek, 
helmintospóriumos megbetegedések, 

szeptória, kalászfuzáriózis.

Egyszeri: 0,75-1,0                 
Osztott: 0,6+0,6

Levélbetegségek: 2-3 szárcsomós állapot, 
zászlóslevél megjelenése.                  

Kalászfuzáriózis: teljes virágzás állapota.

Borsó Peronoszpóra, lisztharmat, rozsda. 0,6-0,8  Virágzás kezdete.

Napraforgó
Fehér- és szürkepenészes megbete-

gedések, diaporthe, alternária,  
fóma, rozsda, peronoszpóra.

0,8-1,0 6-8 pár leveles állapottól virágzásig.

Őszi káposztarepce Fehérpenészes szárrothadás,  
fóma, alternária. 0,75-1,0 Virágzás kezdetétől a virágzás végéig.

Kukorica (vetőmag) Levél és csőbetegségek. 0,5-1,0 Levélbetegségek ellen: 7-12 leveles állapot. 
Csőbetegségek ellen: teljes virágzás.

BORSÓ

A borsóban betegítő rozsda és lisztharmat meg-
betegedésekkel szemben a kezelést virágzás eleje és a 
hüvelyképződés időszaka között kell elvégezni. Peronosz- 
póra ellen a járványveszélyes időszakban megelőző jel-
leggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor 
szükséges kezelni. A permetezéskor a tapadást fokozó 
adalékanyag felhasználása javasolt.

A kijuttatás során kettősréses szórófej és közepes cseppméret alkalmazása javasolt, az alkalmazott vízmennyiség földigépes 
kijuttatásnál 250-300 liter, légi kijuttatásnál 60-80 liter hektáronként. 
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 E-mail: info@agrometry.hu


