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Cultura Spectru de combatere Norma de 
consum,
 kg/ha

Volumul de
lucru,

litri apă /ha

Perioada de aşteptare
(numărul maxim de tratamente)

Viţă de vie Mană 2,0-2,5 600-800 30 (3)

PROPRIETĂÞI: 
  O nouă grupă chimică – Mandelamide.
  Rapid este absorbit şi depozitat în stratul cuticular.
  Acţiune local-sistemică şi translaminară.
  După administrare, îndată ce s-au zvântat organele tratate, produsul 

    este foarte rezistent la spălarea de ploi.
  Se difuzează treptat în interiorul ţesuturilor.
  Creat după tehnologia patentată LOK+FLO (LOK - fixare ºi penetrare  

    rapidă în stratul de ceară; FLO - difuzie şi redistribuire treptată 
    în interiorul ţesutului pe ambele părţi ale frunzei).

Depăşirea limitelor în combaterea manei

AVANTAJE: 
  Măreşte imunitatea plantelor.
  Dereglează metabolismul celular al sporilor în germinare.
  Inactivează fermenţii care răspund de capacitatea energetică a patogenului.
  Posedă o bună capacitate de fixare pe organele tratate.
  Este rezistent la spălări de precipitaţii.
  Conţine ioni de Zn ºi Mn care hrănesc planta suplimentar pentru o mai bună fotosinteză.
  Posedă acţiune rapidă şi de lungă durată.

Mandelamide + Ditiocarbamate
Mandipropamid 50 g/kg + Mancozeb 600 g/kg
Granule dispersabile în apă
Este un fungicid cu acţiune sistemică şi de contact. Substanţa activă Mandipropamid 
stopează dezvoltarea agentului patogen în faza de germinare ºi dezvoltare a hifelor 
miceliene. Mancozebul blochează din start capacitatea germinativă a sporilor.

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

CARACTERISTICA FIZICO-CHIMICĂ: 
Grupa chimică                  
Substanţa activă              
Forma preparativă           
Mecanismul de acţiune

Ambalat 
la 5 kg

Fungicid
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Cultura Spectru de combatere Norma de 
consum, 

kg/ha

Volumul de
lucru,

litri apă /ha

Perioada de aşteptare
(numărul maxim de tratamente)

Viţă de vie Mană 2,0-2,5 600-800 60 (3)

PROPRIETĂÞI: 
  Acţiune sistemică şi translaminară.
  Eficacitate înaltă în combaterea ciupercilor din clasa oomicetelor 

    (agenţi patogeni ce provoacă mane).
  Descompunere rapidă în sol.
  Compus din două substanţe active din grupe chimice ºi mecanism 

    de acţiune diferit.
  Protejează creşterile noi.

O soluţie eficientă în combaterea agenţilor 
patogeni care provoacă mane

AVANTAJE: 
  Forma preparativă comodă şi uşor de utilizat.
  Tehnologia Pepite dă posibilitate ca produsul să nu fie inhalat sau să nu nimerească în organism venind în 

    contact cu pielea.
  Se dizolvă rapid în apă, ceea ce permite formarea calitativă a soluţiei de lucru.
  Este distribuit acropetal în toată planta.
  Plantele tratate, de obicei, sunt de culoare verde-închis.

Fenilamide + Ditiocarbamate
Mefenoxam 40g/kg + Mancozeb 640 g/kg
Granule dispersabile în apă
Mefenoxamul este substanţa activă sistemică care, deja după 30 min. după administrare 
este distribuit în toată planta. Blochează dezvoltarea hifelor miceliene ºi formarea sporilor de 
răspândire. Mancozebul este bine fixat pe toate organele tratate, după uscare este foarte 
rezistent la spălare şi previne germi narea sporilor de infecţie.

RECOMANDĂRI DE APLICARE:

CARACTERISTICA FIZICO-CHIMICĂ: 
Grupa chimică                  
Substanţa activă              
Forma preparativă           
Mecanismul de acţiune

Ambalat 
la 5 kg

Fungicid


