MYSTIC GOLD
FUNGICID

Conţine: 250 g/l tebuconazol
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 193PC/03.06.2016

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Mystic Gold este un fungicid sistemic din grupa triazolilor, prezentat sub forma unei emulsii
(ulei în apă), de culoare galben pai, care conține 250 g/l tebuconazol.

MYSTIC GOLD
FUNGICID

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

AGENTUL PATOGEN

DOZA

Ovăz

Puccinia coronifera - Rugina coronată

1 l/ha

Grâu

Boli foliare și ale spicului
Erysiphe graminis - Făinarea cerealelor
Septoria spp – Septoriozele grâului
Puccinia spp – Ruginile grâului
Fusarium spp. – Fuzarioză

1 l/ha

Orz

Boli foliare
Blumeriella hordei - Făinarea cerealelor
Pyrenophora teres – Sfâşierea frunzelor
Rhynchosporium secalis – Rincosporioza
Puccinia spp - Ruginile

1 l/ha

Secara

Rhynchosporium secalis – Rincosporioza
Puccinia spp – Rugini

1 l/ha

In

Oidium lini - Făinare
Septoria linicola - Septorioza
Kabatiella linicola

1 l/ha

MOMENTUL APLICĂRII
Aplicarea tratamentelor se face la avertizare. La cerealele păioase, Mystic Gold se aplică în timpul vegetației, după înfrățire până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69)

TEHNICA DE APLICARE
Tratamentul se va aplica cu echipamente terestre utilizând un volum de soluție cuprins între 200400 litri/ha în cazul cerealelor păioase.
Echipamentul de aplicare trebuie să fie verificat și calibrat corespunzator, înainte de aplicarea
tratamentului.

MOD DE ACȚIUNE
După aplicare, substanţa activă este rapid preluată și distribuită în plantă, acţionând prin inhibarea biosintezei ergosterolului în pereţii celulari ai agenţilor patogeni ţintă. Efectul este îndelungat dar se poate aplica și preventiv pentru un mai bun control al bolilor. Produsul se translocă
acropetal, protejând creșterile noi.

COMPATIBILITATE
Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultați lista de compatibilități și efectuati un test.

TIMP DE PAUZĂ
La culturile de grau și orz, de la aplicarea ultimului tratament cu Mystic Gold și până la recoltare se va respecta un timp de pauză de 35 zile. Numărul maxim de aplicări: la cerealele păioase
(grâu, orz, secară, triticale) se va aplica max 1 tratament pe an.

DEȚINĂTOR OMOLOGARE/PRODUCĂTOR
Nufarm S.A.S.
28, Boulevard Camelinat
92233, Gennevilliers Cedex, France

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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