MYSTIC PRO
FUNGICID

Conține: 200 g/l tebuconazol + 300 g/l procloraz
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 2734/19.12.2007

Produs PREMIUM. Protecţie maximă.
PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Mystic PRO este un fungicid complex, cu acţiune sistemică, de contact și translaminară, sub
formă de concentrat emulsionabil, cu două substanţe active în conţinut (tebuconazol și procloraz).

MOD DE ACȚIUNE
Mystic PRO acţionează prin blocarea procesului de sinteză a ergosterolului, element esenţial în
construcţia membranei celulare. În acest mod, extinderea hifelor ciupercii nu mai are loc.
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RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Produsul este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA

AGENT PATOGEN

DOZA

Grâu

Boli foliare și ale spicului (Erysiphe graminis, 1 l/ha
Septoria spp., Puccinia spp.)
Fusarium spp.

1,25 l/ha

Orz

Boli foliare (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Helminthosporium sativum)

1,25 l/ha

Rapiţă

Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum,
Botrytis cinerea, Alternaria brassicae,
Erysiphe communis

> 1 tratament aplicat toamna: 0,625 l/ha
> 1 - 2 tratamente aplicate primăvara–vara: 1,25 l/ha

Componenta tebuconazol acţionează sistemic, cu translocare acropetală, iar proclorazul conferă
produsului acţiune de contact și translaminară cu efect deosebit asupra septoriozei (Septoria
spp.) și mucegaiului de zăpadă (Microdochium nivale).

În funcţie de condiţiile climatice și presiunea bolilor, pe durata unui sezon se pot aplica 1 sau
2 tratamente cu Mystic PRO la culturile de cereale păioase (cele destinate consumului și cele
semincere). Eficacitatea maximă împotriva unui spectru larg de agenţi patogeni se obţine la
aplicarea fungicidului Mystic PRO în perioada cuprinsă între apariţia frunzei stindard și până la
stadiul de înflorire.

În circa două ore de la aplicare, Mystic PRO se absoarbe și începe să circule cu rapiditate în
întreaga plantă, protejând culturile timp de câteva săptămâni.

Volumul de soluţie recomandat a se folosi este de 200 - 400 l/ha, în funcţie de starea de vegetaţie.

AVANTAJE
• Două substanţe active, triplă acţiune: sistemică, de contact și translaminară;
• Efect preventiv, curativ și eradicativ;
• Combate cu succes atât bolile foliare cât și pe cele ale spicului, respectiv tulpinii, la cerealele
păioase;
• Se absoarbe și translocă rapid în plantă (cca. 2 ore de la aplicare);
• Eficacitate de lungă durată asupra agenţilor patogeni.

COMPATIBILITATE
Este compatibil în amestec cu majoritatea produselor fitosanitare, cu excepţia
celor cu reacţie puternic alcalină. Înainte de utilizare verificaţi listele de
compatibilitate și efectuaţi un test pe cultura respectivă.

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
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Folosiți produsele pentru protecția plantelor în condiții de siguranță.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

