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31 fungicide Cap2

date tehnice

Substan]` activ` 9% dimetomorf + 60% mancozeb

Formulare Pulbere fin\, muiabilă

Clasificarea Xn (Nociv), N (Periculos pentru mediu)

Num`r certificat omologare 1357 / 21.12.1992

Ambalaj 1 kg; 10 kg

caracteristici şi mod de ac]iune

Acrobat MZ 90/600 WP este un fungicid sistemic-translaminar şi de contact pentru 
combaterea manei la cartofi, legume şi viţa de vie. Produsul are activitate sistemică
translaminară: pătrunde în frunză, unde este repartizat uniform, ceea ce determină siguranţă 
în combatere şi rezistenţă mărită la spălare. De asemenea, componenta de contact 
acţionează la suprafaţa frunzei ca o barieră de  protecţie împotriva infecţiilor.
Acrobat® MZ 90/600 WP este primul produs cunoscut prin acţiunea sa de întrerupere a 
peretelui celular la ciupercile din grupa Oomycete.

modul de folosire omologat

agentul de d`unare

denumirea popularădenumirea ştiinţifică

Cartof Man\ 2 kg/haPhytophtora infestans

2 kg/haMan\Phytophtora infestansTomate

2 kg/haMan\
Pseudoperonospora 
cubensisCastrave]i

0.2%

2 kg/ha

2 kg/ha

Man\

Man\

Man\

Pseudoperonospora humuli

Plasmopara viticola

Peronospora destructorCeapă

Hamei

Viţ\ de vie

cultura doza

®

90/600 WP
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32produse pentru protec]ia plantelor

recomand`ri

avantaje

Pentru rezultate optime, tratamentele cu Acrobat® MZ 90/600 WP se vor efectua
preventiv. Având şi activitate curativă, se poate aplica şi după instalarea infecţiei, dar 
tratamentele  se vor efectua în primele faze de dezvoltare ale ciupercii. Intervalul dintre 
tratamente se adaptează în funcţie de presiunea de infecţie şi dezvoltarea culturii.
Acesta este în general de 10-12 zile, dar poate fi redus la 7 zile în condiţii de presiune 
ridicată a infecţiei. La viţa de vie se poate aplica înainte sau după înflorit, iar la cartof 
după formarea completă a tufei. 

acest produs este aprobat spre utilizare în Rezerva]ia Biosferei Delta Dun`rii

Siguranţ\ în combatere.

Protecţie dinspre interiorul spre exteriorul plantei.

Dublă protecţie a culturii.

Activ în mai multe etape de dezvoltare a patogenului.

Uşurinţă în aplicare, utilizare la mai multe culturi.
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