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Fungicida sistémico do grupo das 
anilinopirimidinas, indicado para 
combater pedrados em Macieira e 
Pereira e moniliose em Pessegueiro, 
Nectarina, Damasqueiro, Ameixeira 
e Cerejeira

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 50% 
(p/p) de ciprodinil

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO 
PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE 
HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR 
AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS

Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª
Av. D. João II – Torre Fernão Magalhães, 43 - 11º Piso
1990-084 LISBOA
Tel.: 21 794 32 00 / Fax: 21 794 32 30
www.syngenta.pt
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

O CHORUS 50 WG® é um fungicida sistémico 
à base de ciprodinil. Tem actividade preventiva 
e curativa. O ciprodinil pertencente ao grupo 
químico das anilinopirimidinas, inibe a síntese 
de aminoácidos e proteínas, actua na biossín-
tese da metionina.
O CHORUS 50 WG® é indicado para comba-
ter, as doenças indicadas nas culturas abaixo 
mencionadas:
UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES 
E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Cultura Doença

Concen-
tração
(g/hl)
Dose 
(g/ha)

Condições de aplicação

Inter-
valo
de

Segu-
rança

Macieira Pedrado 
(Venturia 
inaequalis)

30-50
g/hl

(dose 
máxima
de 500 
g/ha)

Iniciar as aplicações de 
acordo com as indicações 
do Serviço Nacional de 
Avisos Agrícolas. Na sua 
ausência, fazer a 1ª apli-
cação ao aparecimento 
da ponta verde das folhas 
e repetir nos estado de 
botão rosa ou de botão 
branco e prosseguir até 

aparecimento dos primei-
ros frutos.
A persistência biológica 
do produto é de 7 a 10 
dias, devendo usar o 
intervalo mais curto e 
a concentração mais 
elevada em condições de 
maior pressão da doença.
Realizar no máximo 3 
tratamentos, por cultura 
e ano, com este ou outro 
fungicida do grupo das 
anilinopirimidinas.

21 dias

Pereira Pedrado 
(Venturia 
pyrina)

Pessegueiro
Nectarina
Damasqueiro
Ameixeira
Cerejeira

Moniliose 
(Monilia
laxa e 
Monilia 
fructigena)

30-50
g/hl

(dose 
máxima
de 500 
g/ha)

Iniciar as aplicações de 
acordo com as indicações 
do Serviço Nacional de 
Avisos Agrícolas. Na sua 
ausência, em condições 
favoráveis à moniliose das 

Monilia laxa) tratar 

pétalas. Para protecção 
da moniliose dos frutos 
(Monilia fructigena), tratar 
ao vingamento do fruto e 
prosseguir os tratamentos 
até à maturação dos frutos 
em condições favoráveis à 
doença.
A persistência biológica 
do produto é de 7 a 10 
dias, devendo usar o 
intervalo mais curto e 
a concentração mais 
elevada em condições de 
maior pressão da doença.
Realizar no máximo 2 
tratamentos, por cultura 
e ano, com este ou outro 
fungicida do grupo das 
anilinopirimidinas.
Consultar a indústria 
transformadora antes de 
usar o produto em fruta 
cuja produção se destina a 
processamento industrial.

7 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistên-
cias, realizar no máximo 2 tratamentos em 
prunóideas e 3 tratamentos em pomóideas, 
por cultura e ano, com este ou outro fungici-
da do grupo das anilinopirimidinas.
Se durante as 2 horas que se seguem à aplica-
ção do CHORUS 50 WG

chuva, deve repetir-se o tratamento, pois o pro-
duto não teve tempo para penetrar nos orgãos 
vegetativos a proteger.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade da água 
necessária. Juntar a quantidade de produto 
a utilizar e completar o volume de água, agi-
tando sempre.
Evitar deixar a calda em repouso.

MODO DE APLICAÇÃO
Calibrar correctamente o equipamento, assegu-
rando a uniformidade na distribuição de calda 
no alvo biológico pretendido.
Calcular o volume de calda gasto por ha em 
função do débito do pulverizador (L/min), da 
velocidade e largura de trabalho (distância 
entrelinhas).
Nas fases iniciais de desenvolvimento das 
culturas aplicar a calda com a concentração in-
dicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, 
adicionar a quantidade de produto proporcio-
nalmente ao volume de água distribuído por ha, 
pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose
O CHORUS 50 WG® não é corrosivo. No en-
tanto, depois de cada tratamento, deve-se lavar 
o material de aplicação e passar várias vezes 
com água simples após a prévia remoção dos 
bicos e dos crivos, que devem ser lavados 
separadamente.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXI-
COLÓGICAS E AMBIENTAIS
ATENÇÃO
•  Muito tóxico para os organismos aquáticos 

com efeitos duradouros.
•  Se for necessário consultar um médico, 

mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
•  Ler o rótulo antes da utilização.
•  Não comer, beber ou fumar durante a utiliza-

ção deste produto.
•  Recolher o produto derramado.
•  Eliminar o conteúdo/ embalagem em local 

adequado à recolha de resíduos perigosos.
•  Ficha de segurança fornecida a pedido.
•  Contém ciprodinil. Pode provocar uma reac-

ção alérgica.
•  Não contaminar a água com este produto ou 

com a sua embalagem.
•  Para protecção dos organismos aquáticos, 

respeitar uma zona não pulverizada de 15 
metros em relação às águas de superfície.

•  Intervalo de Segurança - 7 dias em ameixeira, 
cerejeira, damasqueiro, nectarina, pesseguei-
ro e 21 dias em macieira e pereira.

Centro de informação anti-venenos: 
808 250 143

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada 
do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes 
serem entregues num centro de recepção autorizado.

Os resultados da aplicação deste produto são suscep-
tíveis de variar pela acção de factores fora do nosso 
domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas 
características previstas na Lei.

Autorização de venda n.º 0618, concedida pela DGAV
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