MYSTIC COMBI
FUNGICID

Conține: 4,5% tebuconazol + 70% sulf
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 2849/17.12.2009
Formulare: Granule dispersabile

Fungicid complex pentru combaterea făinării la viţa de vie.
MOD DE ACȚIUNE
Mystic COMBI – fungicid cu acţiune sistemică şi de contact.
Tebuconazolul, componenta sistemică, acţionează prin inhibarea biosintezei ergosterolului în
pereţii celulari ai agenţilor patogeni ţintă. Produsul se translocă acropetal, protejând creșterile
noi. Sulful acţionează prin contact asupra agenţilor patogeni care produc făinarea, având, în
același timp, şi un efect pozitiv asupra fotosintezei, a cicatrizării rănilor şi a rezistenţei la ger.
Amestecul celor două substanțe active din clase diferite și modul de acțiune tip multisite al sulfului împiedică apariția formelor rezistente ale agentului patogen Uncinula necator.

AVANTAJE
• Formulare superioară – granule dispersabile ce se dizolvă rapid și complet într-o soluţie
apoasă;
• Eficienţă sporită datorată amestecului gata preparat al celor două substanţe active;
• Ușurinţă în utilizare și manipulare;
• Prezintă efect secundar acaricid;
• Combinarea celor două substanţe active și a acţiunii lor diferite se încadrează perfect în strategiile moderne de combatere a fenomenului de rezistenţă.

MYSTIC COMBI
FUNGICID

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Produsul este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA

BOLI

DOZA

Viţă de vie

Uncinula necator

2 kg/ha

MOD DE UTILIZARE
Aplicarea tratamentelor cu Mystic COMBI se face la avertizare, pe toată perioada de vegetaţie.
Pregătirea soluţiei: se va umple pe jumătate rezervorul mașinii de stropit cu apă curată. Se
adaugă cantitatea necesară de produs și se completează cu apă, agitându-se bine până la umplere. Soluţia pregătită se va utiliza în totalitate și nu se va păstra în rezervor pentru ziua
următoare. A nu se aplica la temperaturi mai mari de 250 C.

UNCINULA NECATOR (FĂINAREA VIŢEI DE VIE)
Patogenul atacă frunzele, lăstarii erbacei, ciorchinii şi boabele. Pe organele afectate se observă
un miceliu albicios; ulterior, ţesuturile se brunifică sau se înroşesc puţin, frunzele se încreţesc,
ciorchinii se brunifică şi, ulterior, pe timp de secetă, se usucă. În toamnele ploioase, boabele atacate de făinare pot fi afectate şi de
putregaiul cenuşiu, daunele devenind
extrem de importante. Îndepărtarea şi
distrugerea prin ardere a lăstarilor
atacaţi, aplicarea cu atenţie şi fără
exces a îngrăşămintelor pe bază de
azot şi administrarea fungicidelor sunt
câteva dintre măsurile de control ale
Făinare struguri
Făinare frunză
acestei boli.

DEȚINĂTOR OMOLOGARE
Nufarm GmbH & Co KG
25 Peter Strasse, 4021 Linz,
Austria

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureşanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320
Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.
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