
Cyflamid® sterk tegen meeldauw in appel en peer

Cyflamid is een zeer sterk fungicide tegen
meeldauw in appels en peren. De werkzame stof
cyflufenamid behoort tot de chemische groep van
phenyl-acetamiden. Het middel is geformuleerd als
een emulsie in water (EW) en bevat 5% (50 g/l)
werkzame stof.

Krachtig door meervoudige werking
Cyflamid ontleent zijn effectiviteit tegen
meeldauw aan een krachtige, meervoudige
werking, die zowel sterk preventief is als curatief.
De actieve stof wordt translaminair opgenomen in
het blad, waardoor het zowel de boven- als
onderzijde beschermt tegen infectie. Er is geen
systemische werking.
Cyflamid is in diverse landen al enkele jaren op
grote schaal in gebruik en staat bekend om zijn
uitstekende werking. Voor het (bloeiende) gewas
en jonge vruchten is Cyflamid een zacht middel,
dat gemakkelijk mengbaar is met andere
producten.

Vroege toepassing voor sterke start
Cyflamid is twee keer per jaar inzetbaar in de
periode vanaf groene knop tot het afsluiten van
de eindknoppen. Twee opeenvolgende
bespuitingen vanaf groene knop met een interval
van 7-10 dagen geven het beste resultaat. Gebruik
een dosering van 0,5 l/ha. 

Veilig in gebruik, ook tijdens bloei
Cyflamid is binnen een uur regenvast en is veilig
voor bijen, hommels en natuurlijke vijanden.
Hierdoor is het ook in de bloeiperiode
toepasbaar. Gebruik in grondwaterbeschermings-
gebieden is toegestaan.

Technische productinformatie voor ef fect ieve gewasbescherming

ProteCtie Fruitteelt
Cyflamid

Meeldauw komt vooral voor in appel, maar

ook bij enkele perenrassen. Onder bepaalde

omstandigheden kan deze schimmelziekte

zich snel uitbreiden. Met Cyflamid beschikt

u over een krachtige meeldauwbestrijder

met meervoudige werking.
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�  Zeer effectief dankzij meervoudige werking
�  Uitstekende afwisselpartner
�  Ook vóór 1 mei toepasbaar
�  Toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden
�  Geen residu bij de oogst

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Cyflamid® is een geregistreerd handelsmerk van Nisso Chemical Europe GmbH PF
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De voordelen van Cyflamid®

Geen residu bij de oogst
Bij toepassing voor het afsluiten van de
eindknoppen (voor half juli) is er tijdens de oogst
geen residu meer aanwezig op de vruchten. De
veiligheidstermijn bedraagt 2 weken en de MRL is
vastgesteld op 0,05 ppm. 

Driftbeperkende maatregelen
Voor percelen langs watergangen zijn bij
toepassing voor 1 mei een aantal driftbeperkende
maatregelen van kracht. Gebruik is toegestaan
wanneer: 
� de bespuiting plaatsvindt met een tunnelspuit
of een Wannerspuit met reflectieschermen en
venturidoppen;

� naast een windhaag de laatste bomenrij op de
rand van het rijpad éénzijdig wordt bespoten;

� er tussen de boomgaard en het oppervlakte-
water een emissiescherm (2,5 m hoog) staat;

� er een teeltvrije zone is van minimaal 6 meter;
� er in de eerste 20 meter naast de watergang
wordt gespoten met venturidoppen (in
combinatie met éénzijdige bespuiting van de
laatste bomenrij).

groene knop rose knop ballonstadium begin bloei volle bloei einde bloei kleine vruchten afsluiten eindknop

Cyflamid 2 x 0,5 l/ha (interval 7-10 dagen)
Afwisselen met middelen uit andere 
chemische groepen

Adviesschema

Knip primaire meeldauwpluimen weg om de infectiedruk te verlagen.


