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COMPATIBILITATE

Substanță Activă: 250 g/L TEBUCONAZOL
Omologat În România Cu Certificatul De Omologare Nr. 2626/06.04.2006
Formulare: Emulsie ulei in apa

Produsul Mystic Top poate fi compatibil cu multe dintre insecto-fungicidele folosite în mod curent
în România, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină. Pentru o folosire corectă, consultați
tabelele de compatibilitate și efectuați un test înainte de utilizare.

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Mystic Top este un fungicid sistemic din grupa triazolilor, cu un conținut de 250 g/L tebuconazol. Se prezintă sub formă de emulsie de ulei în apă, omogenă, mobilă, inodoră, de culoare
galben-pai.

MOD DE ACȚIUNE
Mystic Top este un fungicid sistemic cu spectru larg de acțiune, în special asupra agenților patogeni care provoacă făinari la culturile de grâu, orz, măr și viță de vie. Mystic Top are acțiune
preventivă, curativă și uneori de eradicare, care se manifestă asupra patogenilor prin inhibarea
sintezei ergosterolului, un component al membranelor celulare ale organismelor țintă. Utilizat în
tratamente foliare, produsul este rapid absorbit de plantă și circulă ascendent prin sistemul circulator, protejând frunzele și creșterile noi. Are o bună acțiune reziduală care se manifestă pentru
o perioadă îndelungată, în funcție de cultură și de condițiile locale.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Mystic Top se aplică prin stropiri în timpul vegetației, la avertizare, sau la apariția primelor simptome de boală. Tratamentele cu Mystic Top se pot repeta la un interval minim de 14 zile la cereale, rapiță, măr și viță de vie. Pentru a preveni instalarea rezistenței patogenilor, se recomandă
alternarea tratamentelor cu alte fungicide sistemice, având alt mod de acțiune, sau cu fungicide
de contact, în funcție de programul de com¬batere adoptat. Se folosesc volume normale de
soluție la hectar. Mystic Top este omologat la următoarele culturi și doze/concentrații de aplicare:
CULTURA

AGENT FITOPATOGEN

DOZA

Grâu

Complex de boli foliare: făinare (Erysiphe
graminis), septorioză (Septoria tritici), rugini
(Puccinia spp.)

0,5 L/ha

42

Orz

Complex de boli foliare: făinare (Erysiphe
graminis f. sp. hordei), sfâşierea frunzelor
(Pyrenophora teres), arsura frunzelor (Rhyncosporium secalis)

0,5 L/ha

42

Rapiță

Putregaiul uscat (Phoma lingam), putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregaiul
cenuşiu (Botrytis cinerea), alternarioză (Alternaria brassicae), făinare (Erysiphe communis)

1,0 L/ha

56

Măr

Făinare (Podosphaera leucotricha)

14

Viță de vie

Făinare (Uncinula necator)

0,05% (0,750 L/ha
în 1500 L apă)
0,4 L/ha

Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.

TIMP DE
PAUZĂ (zile)

14

DISTRIBUITOR
Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureşanu, Nr. 11-13,
Et 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320
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