
nordiskalkali.se  –  © 2023
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. 
Läs alltid etikett- och produktinformation före användning.
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Ytterligare villkor för användning
Använd inte denna produkt eller andra produkter innehål-
lande cymoxanil mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala 
dosen under treårsperioden får högst vara 675 g cymox-
anil/ha.
Skyddshandskar och andningsskydd ska användas vid hante-
ring av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk 
för kontakt med sprutvätska. Skyddshandskar och skydds-
kläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk 
för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra häl-
soskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsva-
rande skydd.

Cymbal® 45
Cymbal 45 är ett preparat som användes mot 
bladmögel i potatis 

Har en stoppande effekt mot bladmögel
Används när behandlingsintervallerna har blivit längre 
än planerat
Försäkringsprodukt vid högt bladmögeltryck

Allmän information
Användningsområde
Mot svampangrepp i odlingar av potatis.
Registreringsnummer T o m 2023-01-31 5047. Fr o m 2023-02-01 5816
Verksam beståndsdel Cymoxanil 45 vikt-%
Behörighetsklass 2 L
Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H317, H319/ GHS08; H361, H373/ 
GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 1 kg
Lagring Torrt och svalt
UPMA –
Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection NV/SA

Verkningsätt
Cymbal 45 verkar lokalsystemiskt men har även en trans-
laminär effekt.

Användning
Cymbal 45 är ett svampmedel som användes i potatis mot 
bladmögel. Produkten skall alltid blandas med andra blad-
mögelprodukter eftersom den förebyggande effekten inte 
varar längre än 3 dagar. Däremot har Cymbal 45 en kure-
rande effekt upp till 24 timmar efter det att bladmögelspo-
rerna har landat på potatisplantan.
När behandlingsintervallen har blivit längre än planerat så 
är det fördelaktigt att blanda i Cymbal 45 tillsammans med 
andra bladmögel preparat för att uppnå en kurerande och 
stoppande effekt på bladmögelsporerna. Även när det för-
väntas högt bladmögeltyck t ex i slutet av juli och under 
augusti är det fördelaktigt att tillsätta Cymbal 45. 
Cymbal 45 får användas max 6 gånger per säsong och max 
3 gånger i följd. 
Dos 0,25 kg/ha.
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Cymbal är regnfast så snart sprutvätskan torkat in på bla-
den. Regn 1–2 timmar efter behandlingen påverkar nor-
malt inte resultatet.
Blandbarhet
Cymbal 45 kan med fördel användas i strategi med Ranman 
Top p.g.a. dess spordödande effekt. 
Cymbal 45 kan användas i strategi med alla övriga bladmö-
gelprodukter på den svenska marknaden samt med insekts-
medel, ogräsmedel och mikronäringsämnen om detta skulle 
bli aktuellt.
Karenstid 7 dagar.

Användningsvillkor Cymbal 45
Gröda Syfte Behandlingsutrustning/

metod
Utvecklingsstadium/säsong

(min–max)
Max antal  

behandlingar/år
Behandlings-

intervall (dagar)
Karenstid

(dagar)
Max dos vid varje 

behandling

Potatis Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 19–91 6 Minst 7 7 0,25 kg/ha


