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ΠΡΟΪΟΝ: 

CYPROL SC 
 

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο μίγμα δύο δραστικών συστατικών, το Cyproconazole 
μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και το Azoxystrobin 
μυκητοκτόνο με αντισπορογόνο δράση. Απορροφάται από τις ρίζες και από το φύλλωμα 
των καλλιεργειών και αναστέλλει την μιτοχονδριακή αναπνοή, με αποτέλεσμα την 
παρεμπόδιση της βλάστησης και της παραγωγής σπορίων καθώς και την αναστολή 
ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα. 
 
Είναι πυκνό εναιώρημα (SC) με Δραστικές ουσίες: Azoxystrobin: 20% β/ο, Cyproconazole: 
8% β/ο και 73,9 % β/β βοηθητικές ουσίες. 
 

Kάτοχος της έγκρισης: Sharda Cropchem España S.L. 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 
 
Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις: 
Σιτάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε: Για Σεπτορίωση (Septoria spp.) με 80-100 κ.εκ./στρέμμα. 
Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα: 10-40.  
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 1η εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου μέχρι την πλήρη 
ανάπτυξη του φύλλου σημαία. 2η εφαρμογή πριν την αρχή της άνθησης. 
Μεγ. αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιάστημα (ημέρες): 2/21. 
 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:  
Τηρείτε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών (2) ανά καλλιεργητική περίοδο. Αποφεύγετε τις 
συνεχόμενες εφαρμογές του σκευάσματος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Να γίνεται 
εναλλαγή ψεκασμών με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 
 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά 
την φιάλη και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο ψεκαστικό υγρό αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
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Καθαρισμός ψεκαστήρα:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 
 
Συνδυαστικότητα: --. 
 
Φυτοτοξικότητα: 
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις 
Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Σιτάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε: 42 ημέρες. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: 
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια. 
 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. 
Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 
 


