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Fungicid
Produs protecția plantelor
Ambalaj:
300 g și microambalaje
Compoziție:
500 g/kg
ciprodinil
Familia Chimică:
Aminopirimide
Formulare:
granule dispersabile în apă
Mod de acțiune:
sistemic
Chorus 50 este un fungicid penetrant sistemic care inhibă biosinteza aminoacizilor esenţiali
(metionină). Nu interferează în biosinteza ergosterolilor precum triazoli. Ciprodinil aparţine clasei
anilinopirimidine şi intervine în ciclul de viaţă al ciupercilor, în special în timpul procesului de
penetrare şi de creştere a miceliului în ţesutul plantei. Ciprodinil prezintă o bună şi rapidă translocare
în frunze, acropetală şi translaminară. Chorus 50 are acţiune preventivă şi curativă.
Fungicid penetrant sistemic conceput pentru combaterea timpurie a bolilor, atunci când temperatura
este scăzută şi nu numai. Produsul are un spectru larg de acţiune, fereastră largă de aplicare şi un
timp scurt de pauză până la recoltare. Prezintă un proﬁl sigur pentru utilizator, consumator şi mediul
înconjurător, făcându-l un partener ideal în programele de combatere integrată.

Product CP: Tabs

Omologări
Clasiﬁcare și Securitate
Sfaturi de aplicare
Contacte în caz de urgențe
Cultură
- Oricare - ▼
Apply

Cais
Măr
Nectarin
Păr
Piersic
Prun
Clasiﬁcare

ATENȚIE

Fraze de pericol

• H410

Fraze de precauție

• P391: Colectaţi scurgerile de produs.
• P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru
colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și
protecție a muncii

• În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea
nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine
mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca.
• Interval de re-intrare în cultura tratatăȘ 24 de ore după tratament

Alte restricții de
utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu
contaminați apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile,
lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. Nu
contaminați apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. Nu
împrăştiați produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât
pe cea recomandată. Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la
apa de suprafaţă.

Compatibilitate
Chorus 50 este în general compatibil cu alte pesticide omologate la culturile menţionate. Înainte de
folosirea unui amestec se consultă tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua un test.
Volum apă
300-1500 l/ha la măr
300-1000 l/ha la păr, piersic,nectarin, cais
600-1000 l/ha la prun
Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, Bucureşti - Serviciul de Urgenţă: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau
Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, Tel: +40 21
3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni- vineri între orele 8.00 - 15.00

