
Nettó tartalom: 5 l

Szerforma:  SC – szuszpenzió koncentrátum
Hatóanyag-tartalom: 200 g/l (20,0 %m/m) azoxistrobin
  80 g/l (8,0 %m/m) ciprokonazol

UFI: 1M0K-KTDK-M201-YWX1
Párhuzamos behozatali engedély száma: 6300/119-1/2021. NÉBIH 
Forgalmazási kategória: I. Gyártási idő (nap, hó, év), gyártá-
si szám: a csomagolóburkolaton található. Származási ország: 
Olaszország. Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, 
száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

A CIPRODOR EXTRA KÉSZÍTMÉNY AZONOS A 46464/2004. FVM ENGEDÉLYSZÁMÚ MIRADOR XTRA 
REFERENCIATERMÉKKEL.
REFERENCIA SZER ENGEDÉLYTULAJDONOSA:
ADAMA HUNGARY ZRT.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
GYÁRTÓJA: SYNGENTA A. G. (Svájc)
PÁRHUZAMOS BEHOZATALI ENGEDÉLYTULAJDONOS:
AGROMETRY KFT.
2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915
E-mail: info@agrometry.hu, web: www.agrometry.hu

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének 
elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás 

előírásait. Gyermekektől elzárva tartandó!
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és 

győződjön meg arról, hogy megértette!

CSEBER Nonprofit Kft. 
A növényvédő szerrel szennyezett csomagoló- 
anyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a  
http://www.cseber.hu címen.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök  
újrafelhasználása tilos!

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, 
A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI 
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):  > 200 < 3000 mg/ttkg
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes. 
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles. 
H302 Lenyelve ártalmas. H332 Belélegezve ártalmas. H360d Károsít-
hatja a születendő gyermeket. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, 
hosszan tartó károsodást okoz. P261 Kerülje a gőzök/permet beléleg-
zését. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata 
kötelező. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén fordul-
jon orvoshoz. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvo-
si ellátást kell kérni. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P405 
Elzárva tartandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. EUH208 1,2-benzi-
zotiazol-3(2H)on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Különleges 
S-mondatok: SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóesz-
közével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit 
ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az 
utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!) SPe2 A fel-
szín alatti vizek védelme érdekében nem alkalmazható kiemelten érzé-
keny felszín alatti vízminőség védelmi területen, és drénezett talajokon! 
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m 
távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

Veszély

CIPRODOR EXTRA
GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER

Légi kijuttatás: Napraforgóban a készítményt 
fertőzésveszélyes időszakban preventív jelleg-
gel, 6-8 pár leveles stádiumtól kezdődően virág-
zásig, maximum 2 alkalommal lehet felhasználni.  
Légi úton 60-80 liter permetlé felhasználása mellett 
javasolt kijuttatni.



Kultúra Károsító A kezelések  
maximális száma 

Kezelés
*

A kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje 
(fenológiai állapot szerint)Szer (l/ha) Víz (l/ha)

őszi búza, őszi árpa, 
tavaszi árpa

lisztharmat, rozsdabetegségek, helmintospóriumos, 
szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis 1 - 0,75-1,0 250-350 2-3 szárcsomós stádiumban
levélbetegségek ellen osztott kezelés 2 21 0,6+0,6

borsó peronoszpóra, lisztharmat, rozsda 1 - 0,6-0,8 250-400 -

napraforgó
szár-, levél- és tányérbetegségek (fehér- és szürke-
penész, diaporte, alternária, fóma, peronoszpóra, 

rozsda)
2 14 0,8-1,0

250-400
60-80 légi 

kijuttatásnál

6-8 pár leveles strádiumtól 
kezdődően virágzásig
BBCH16-18 – BBCH55

kukorica (vetőmag) levél- és csőbetegségek 2 14 0,5-1,0 300-500 virágzás

őszi káposztarepce
termésnövelő hatás, fehérpenészes szárrothadás, 

fómás szárrák és levélfoltosság, alternáriás levél- és 
becőfoltosság

1 - 0,75-1,0 250-400 BBCH61-65

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZABÁLYOK
Egyéni védőfelszerelés Előkészítőknek: védőruha, védőkesztyű, védőszem-
üveg, FFP3 jelű részecskeszűrő félálarc. Kijuttatóknak: védőruha, védőkesztyű. 
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a mun-
kát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, 
intézeti ellátást kell biztosítani. 
Elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szap-
pannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, 
legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, 
a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást bizto-
sítani. TILOS hánytatni! 
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

VÁRAKOZÁSI IDŐK: 
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásaig) 
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Kalászosok: 35 nap, őszi ká-
posztarepce, napraforgó, borsó: 28 nap, kukorica vetőmag előállítás: 
előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA: 
Kalászosokban a védekezést a fertőzési helyzettől függően egy vagy két al-
kalommal javasolt elvégezni. A készítményt lehetőleg megelőző jelleggel, de 
legkésőbb az első tünetek megjelenésekor – általában a gabonafélék 2-3 szár-
csomós stádiumban – célszerű kijuttatni. A fertőzöttségtől függően a zászlóle-
vél megjelenésekor vagy a kalászhányás – virágzás idején egy ismételt keze-
lésére is szükség lehet. Gyenge- közepes fertőzöttség esetén az alacsonyabb 
dózis, erős fertőzöttség mellett a nagyobb adag használata javasolt. Osztott 
kezelés esetén (0,6+0,6 l/ha) az első permetezést 2-3 szárcsomós állapotban 
kell elvégezni, majd legkésőbb három hét múlva meg kell ismételni. A kijuttatás 
során törekedni kell a minél jobb permetlé fedettség elérésére. 

Borsóban a készítményt a fertőzésveszélyes időszakban, preventív jelleggel, 
legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni 250-400 l/ha 
vízmennyiséggel, jó permetléfedést biztosító kijuttatás-technika alkalmazásá-
val. A rozsda és lisztharmat elleni védekezést a virágzás elején kell kezdeni, 
majd a hüvelyképződés időszakában megismételni. Erős fertőzésveszély 
esetén a nagyobb dózis használata indokolt. A borsó permetezésekor nem 
ionos nedvesítő szer használata javasolt. 
Napraforgónál: a készítményt fertőzésveszélyes időszakban preventív jel-
leggel, 6-8 pár leveles stádiumtól kezdődően virágzásig, maximum 2 alka-
lommal lehet felhasználni. Földi géppel hektáronként 250-400 liter, légi úton 
pedig kizárólag helikopterrel, 60-80 liter permetlé felhasználása mellett java-
solt kijuttatni. A biológiai hatékonyság szempontjából nagyon fontos a perme-
tezés időpontjának helyes megválasztása és a növény jó permetléfedésének 
bizonyítása.
Őszi káposztarepcében a készítményt termésnövelés céljából a virágzástól 
a virágzás végéig célszerű kijuttatni 0,75 – 1,0 l/ha dózisban, 250-400 l/ha víz-
mennyiséggel, jó permetléfedést biztosító kijuttatás-technika alkalmazásával. 
A készítmény virágzás elejétől a virágzás végéig (BBCH 61-65) kijuttatva elő-
segíti a terméskötődést, valamint a becőképződést. A készítményt a virágzás-
kori betegségek ellen preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjele-
nésekor virágzás kezdetén, illetve 50%-os virágzásban kell kijuttatni 300-400  
l/ha vízmennyiséggel jó permetléfedést biztosító kijuttatás-technika és ned-
vesítő hatású adalékanyag alkalmazásával. A fertőzésre hajlamosító (hűvös 
csapadékos) időjárás, valamint érzékeny fajta/hibrid esetén a magasabb dó-
zis alkalmazása, esetleg a kezelés ismétlése indokolt lehet. 
A készítményt kizárólag vetőmag előállítás céljából termesztett kukori-
cában szabad felhasználni! 
Vetőmag célra termesztett kukoricában a védekezést a fertőzési helyzettől 
függően egy vagy két alkalommal javasolt elvégezni. Egy védekezés esetén 
az első tünetek megjelenésekor célszerű kezelni, szármegnyúlás kezdetétől 
címerhányás végéig. Fertőzésre hajlamosító időjárás esetén két védekezés 
indokolt. Az elsőt 7-12 leveles állapotban, elsősorban a különböző levélbeteg-
ségek ellen; a másodikat teljes virágzásban, különösen a levél- és a csövet 
támadó betegségek ellen szükséges elvégezni. Erősebb fertőzésveszély ese-
tén a magasabb dózis használata indokolt.

Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld 

száma: 06 80 201 199.

* Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)


