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Fungicid sistemic local şi de contact cu efect preventiv şi curativ pentru combaterea manei din cultura cartofului şi
vie
• viţei de Oferă
culturilor un nivel ridicat de Protecție și de Siguranță
•
Două substanţe active cu moduri de acţiune diferite și un efect sinergic
ridicat
®
Beneficiile oferite de FORTUNA GOLD
•
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•
Risc de Rezistenţă Redus
•
Recuperarea
Culturilor după situații de stres
•
Alternativa Perfectă la produsele cu rezistență dezvoltată
•
niveluluidar
de Reziduală
clorofilă șiurmată
stimularea
fotosintezei
• Creșterea
Protecția Promptă
de recolte
mai mari
• Niciun
Recuperarea
Culturilor
după situații
de (studii
stres GEP și GLP în Europa de S și N - 2014-2015)
•
efect asupra
procesării
vinului
• Formulare
Creșterea nivelului
de de
clorofilă
și stimularea
•
nouă, ușor
utilizat,
fără praf șifotosintezei
fără spumă în timpul operației de pulverizare
•
•

Niciun efect asupra procesării vinului (studii GEP și GLP în Europa de S și N - 2014-2015)
Formulare nouă, ușor de utilizat, fără praf și fără spumă în timpul operației de pulverizare

Mod de acţiune: FORTUNA® GOLD este un fungicid de contact şi sistemic local. Mancozebul este un produs preventiv,
®
de acţiune:
FORTUNA
GOLDdurata
este un
contact şi sistemic
local. Mancozebul
este un
produs
preventiv,
cu
cuMod
acţiune
de contact
și prelungește
defungicid
acțiune de
a preparatului.
Cimoxanilul
este un sistemic
local,
inhibă
germinarea
acţiune de contact și prelungește durata de acțiune a preparatului. Cimoxanilul este un sistemic local, inhibă germinarea
sporilor,
asemenea
un efect
curativ
la scurt
timp după
Cimoxanilul
este un
sporilor,creșterea
creștereamiceliului
miceliuluișișioferă
oferădede
asemenea
un efect
curativ
la scurt
timp infecție.
după infecție.
Cimoxanilul
este un
antisporulant
hipersensibilăostilă
ostilăfață
fațădedePhytophthora
Phytophthora
infestans.
antisporulant și
și produce
produce o
o reacție
reacție hipersensibilă
infestans.
Recomandări
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Recomandări de utilizare
Culturi

Agentul dăunător

Doza
(kg/ha)

Utilizare

Timp de
pauză

Cartof

MANA

3.0

Număr de tratamente/an: 6 - 8
(maxim 4 dintre acestea se aplică după faza
BBCH 39)
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 - 400 l/ha
Număr de tratamente/an: 2
Interval între tratamente: 7 – 10 zile
Se aplică preventiv, în condiţii favorabile
atacului agenţilor patogeni sau în stadiu
incipient de infestare - de la apariţia
inflorescenţelor până la începutul înfloririi
(BBCH 55-61)
Volumul de soluţie: maxim 500 l/ha până în
faza BBCH 61
Număr de tratamente/an: 2
Interval între tratamente: 7 – 10 zile
Se aplică preventiv, în condiţii favorabile
atacului agenţilor patogeni sau în stadiu
incipient de infestare - după începutul înfloririi
până la începutul coacerii (BBCH 61-80)
Volumul de soluţie: 500 - 1000 l/ha după faza
BBCH 61.

14 zile

(Phytophthora infestans)

1.5

3.0
Viţa de vie
(struguri
pentru
masă și
vin)

MANA
(Plasmopara viticola)

28 zile

28 zile

FORTUNA® GOLD: Eficacitatea (%) conform studiilor GEP supervizate din zone
în care condițiile meteorologice au determinat infestari masive cu MANĂ
(Plasmopara viticola).
Controlul manei pe frunze

Controlul manei pe ciorchini

FORTUNA® GOLD: Eficacitatea (%) conform studiilor GEP supervizate din zone
în care condițiile meteorologice au determinat infestari masive cu MANĂ
(Plasmopara viticola).
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Fortuna Gold 1.5 - 3.0 kg/ha
Ostrožská Nová Ves, CZ, 2012

Fortuna Gold 1.5 - 3.0 kg/ha
Baden Württemberg, DE, 2014
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Fortuna Gold 1.5 - 3.0 kg/ha
Ostrožská Nová Ves, CZ, 2012

Fortuna Gold 1.5 - 3.0 kg/ha
Baden Württemberg, DE, 2014

FORTUNA® GOLD: Eficacitatea (%) conform studiilor GEP supervizate din zone
în care condițiile meteorologice au determinat infestari masive cu MANĂ
(Phytophthora infestans) și daunele asupra martorului netratat care au atins 100%.
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FORTUNA® GOLD: Eficacitatea (%) conform studiilor GEP supervizate din zone
în care condițiile meteorologice au determinat infestari masive cu MANĂ
(Phytophthora infestans) și daunele asupra martorului netratat care au atins 100%.
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