FORTUNA® / FUDAN®

FUNGICIDES

Conţine: 800 g/kg mancozeb
Formulare: Pulbere umectabilă (WP)
FUNGICIDE

FORTUNA GLOBE / FUDAN® GLOBE
®

Conţine: 750 g/kg mancozeb
Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)
Fungicide preventive de contact pentru combaterea manei, alternariozei şi antracnozei (putregaiul
rădăcinilor şi fructelor) din cultura
din spaţiile
protejate şi manei din cultura cartofului
GLOBE / FUDAN
GLOBE
FORTUNAtomatelor
®

®

FORTUNA / FUDAN
Conţine: 800 g/kg mancozeb
Formulare: Pulbere umectabilă (WP)
®

®

Conţine: 750 g/kg mancozeb
Formulare: Granule dispersabile în apă (WG)
®
®
Fungicide preventive de contact pentru combaterea manei, alternariozei şi antracnozei (putregaiul rădăcinilor şi
fructelor) din cultura tomatelor din spaţiile protejate şi manei din cultura cartofului

Beneficiile oferite de FORTUNA și FORTUNA GLOBE
•
Oferă culturilor un nivel ridicat de Protecție și de Siguranță
•
Substanţă activă fără riscuri de rezistență
de FORTUNA și FORTUNA GLOBE
•
Nivel de puritate Beneficiile
ridicat aloferite
substanţei
active și conținut minim de impurități
•
Oferă culturilor
un nivel ridicat
de Protecție
și de Siguranță
•
Combinație
perfectă
pentru
amestecul
cu fungicide sistemice
•
Substanţă activă fără riscuri de rezistență
•
Recuperarea
culturilor
din situații
stres,minim
datorată
conținutului de Mangan și Zinc din molecula
•
Nivel de puritate
ridicat al substanţei
active șide
conținut
de impurități
•
Combinație perfectă pentru amestecul cu fungicide sistemice
Mancozeb
(crește
nivelul
de
clorofilă
și
stimulează
fotosinteza)
•
Recuperarea culturilor din situații de stres, datorată conținutului de Mangan și Zinc din molecula Mancozeb
(crește nivelul
de de
clorofilă
și stimulează fotosinteza)
•
Formulări
ușor
utilizat
•
Formulări ușor de utilizat
Mod de acţiune: Mancozebul este un fungicid preventiv, cu acţiune de contact, anisporulant. Formează o
Mod de acţiune: Mancozebul este un fungicid preventiv, cu acţiune de contact, anisporulant. Formează o peliculă la
peliculă
la suprafaţa
prevenind
suprafaţa plantei
prevenind plantei
astfel producerea
infecţiei.astfel producerea infecţiei.
Recomandări
de utilizare
Recomandări de utilizare
®

®

Culturi

Agentul dăunător

Doza
(kg/ha)

Utilizare

Timp de pauză

Tomate
(spaţii
protejate)

MANA

2.0*

Număr de tratamente/an: 5
Interval între tratamente: 7 zile. Se
aplică preventiv, în condiţii favorabile
atacului agenţilor patogeni sau în
stadiu incipient de infestare (BBCH
13-89).
Volumul de soluţie: minim 500 l/ha

10 zile
(tomate pentru
procesare)

Număr de tratamente/an: 8
Interval între tratamente: 7 – 10 zile.
Se aplică preventiv, în condiţii
favorabile atacului agenţilor patogeni
sau în stadiu incipient de infestare
(BBCH 20-90)
Volumul de soluţie: 200- 600 l/ha

14 zile

(Phytophthora infestans)
ALTERNARIOZA
(Alternaria solani)
ANTRACNOZA/
PUTREGAIUL
RĂDĂCINILOR ŞI
FRUCTELOR
(Colletotrichum sp.)

Cartof

MANA
(Phytophthora infestans)

2.0

*concentrația soluției pulverizată nu trebuie să depășească 0,4 kg produs la 100 l apă

3 zile
(tomate pentru
consum
proaspăt)

