
Еталон в борбата със сивото гниене

Активно вещество: 375 г/кг ципродинил + 250 г/кг флудиоксонил 
Категория на употреба: непрофесионална – прилага се от лица, навършили 18 години

Разрешена употреба в България:

култура
за контрол 
на

концентрация 
на приложение

момент на приложение
карантинен
срок

лозя
сиво гниене 
(Botrytis 
cinereae)

0.08%

I-во пръскане: във фаза цъфтеж
II-ро пръскане: при затваряне на грозда
III-то пръскане: при прошарване на грозда
IV-то пръскане: 30 дни преди гроздобер

35 дни

сиво гниене по грозде сиво гниене по грозде сиво гниене по ягоди сиво гниене по 
домати

 Практически предимства: 
• Комбиниран системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
• Две активни вещества с различен механизъм на действие
• Действа и на трите раси сиво гниене по лозата - без аналог в растителната защита
• Двойна защита - образува защитен слой върху епидермиса и прониква в паренхима
• Действа и с газова фаза защитавайки и вътрешността на грозда
• Атакува причинителя на болестта в 4 точки от жизнения му цикъл - липса на резистентност
• Не влияе върху качеството на гроздето и ферментационните процеси при производство 
   на вино
• Без риск от възникване на устойчивост
• Предотвратява намаляването на оцветяването и аромата на виното
• Разрешен в ЕС за 2 приложения на сезон

 Съвети при приложение: 
• В борбата със сивото гниене се открояват 3 основни критични момента от развитието 
   на лозата: 1.) около цъфтеж - залагане на плода, 2.) преди затваряне на грозда, 3.) прошарване.
   Програмата за борба с болестта трябва да бъде съобразена с местните условия.
   С най-висока степен на ефикасност се характеризира интегрираният подход, съчетаващ 
   агротехнически и растителнозащитни мероприятия. Почистването на листата 
   около гроздовете, последвано от 1 или 2  третирания преди затваряне на грозда, дават 
   възможност за постигане на отличен резултат и получаване на качествена продукция - 
   грозде и вино.
• Интервалът между две третирания е 10 до 14 дни
• Дъжд паднал 2 часа след пръскане, не намалява ефикасността на фунгицида
• При смесване с други продукти за растителна защита да се направи предварително  
   тест за смесимост




