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Difenoconazole (ομάδα τριαζολών DMIs) +
Cyflufenamid  (ομάδα phenyl acetamides)

Εναιωρηματοποιήσιμο
συμπύκνωμα (DC)
Αρ. Οριστ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπ.
& Τροφ.: 60335/11-9-2012

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Difenoconazole 6% β/ο,
Cyflufenamid 3% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 91,2% β/β

Μυκητοκτόνο με
προστατευτική και
θεραπευτική δράση.
Καταπολεμά το ωίδιο
στο  οινοποιήσιμο και
επιτραπέζιο αμπέλι. 
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση
της συσκευασίας.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το 
δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: Απομακρύνετε το θύμα για καθαρό αέρα 
και αφήστε το να ηρεμήσει. Εφαρμόστε τεχνική αναπνοή εάν παρουσιαστεί δυσκολία 
κατά την αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως 
με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύντε τα ρούχα πριν ξαναφορεθούν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά 
λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Τρόπος δράσης:
Περιέχει τα δραστικά συστατικά Difenoconazole (τριαζόλη) που κινείται διεαλασματικά  και δρα 
προληπτικά και θεραπευτικά και Cyflufenamid (phenyl acetamides) που κινείται διελασματικά, 
παρουσιάζει τάση ατμών και έχει προληπτική, υπολειμματική και θεραπευτική δράση. 
Καταπολεμά το ωίδιο στο οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο αμπέλι.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη 
συνιστώμενη δόση του Dynali 60/30 DC και ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά τα ακροφύσια 
έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν / 
ελεγχθούν με ακρίβεια για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση. Αρ. Παρτίδας: 

Ημ/νία Παραγωγής: 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και 
εγκεκριμένες δόσεις εφαρμογής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου 
ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
Δεν απαιτείται.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το Dynali περιέχει τα δραστικά συστατικά difenoconazole και cyflufenamid.
Το Difenoconazole ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DIMs) και στο βιοχημικό επίπεδο 
η δράση του είναι στο στάδιο της απομεθυλίωσης παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της 
εργοστερόλης. Το Cyflufenamid έχει ένα μοναδικό τρόπο δράσης, παρεμποδίζει την 
πρωτογενή ανάπτυξη μυκηλίου και της μυζητικής πλάκας (haustoria) καθώς επίσης και 
την δευτερογενή ανάπτυξη μυκηλίου και σποριογέννεσης. Ανήκει στην ομάδα FRAC 
U6. Ο βιοχημικός τρόπος δράσης δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί αλλά δεν παρουσιάζει 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα με άλλες γνωστές κλάσεις μυκητοκτόνων. Επομένως 
το Dynali μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε αεριζόμενη αποθήκη και σε 
κανονικές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια: 21 ημέρες. 

Φάσμα δράσης:
Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): Για Ωίδιο (Erysiphe necator) 50-65 κ.εκ./100 
ψεκ. υγρού ή 65 κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. 
Ψεκασμός φυλλώματος, προληπτικά σε προγράμματα ψεκασμών ή όταν οι συνθήκες 
ευνοούν τις προσβολές. Από το στάδιο του 3ου φύλλου ως και το στάδιο που η ράγα 
αρχίζει και αποκτά το χαρακτηριστικό, για την κάθε ποικιλία χρώμα, BBCH 13-83. 2 
εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών.

Παρατηρήσεις: Το εύρος δόσης είναι ανάλογο της αναμενόμενης πίεσης προσβολής. 
Οι μεγάλες δόσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της ασθένειας και αναμένεται υψηλή πίεση προσβολής.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε

μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων.

•Πολύ τοξικό για
   τους υδρόβιους 
   οργανισμούς,
   με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ


