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OMIX DUO / EDEGAL DUO
Conţine: 400 g/l propamocarb-clorhidrat + 50 g/l cimoxanil
Formulare: Suspensie concentrată (SC)
Fungicid cu acţiune sistemică pentru combaterea manei la cartof

OMIX® DUO / EDEGAL® DUO
®
Beneficiile oferite de OMIX DUO

•

Oferă culturilor un nivel ridicat de Protecție și de Siguranță

•
•

Alternativa Perfectă la produsele cu rezistență dezvoltată
Potrivit pentru amestec cu alt partener pentru a lărgi aria de control a bolii (înainte se va efectua un test de
compatibilitate)
Protecție Promptă şi Reziduală urmată de recolte mai mari
®
Nu există nici un efect negativ asupra organismelor non-țintă (studii în domeniul GLP 2017/2018 în Țările de
Jos/Olanda)
Formulare nouă, ușor de utilizat - fără spumă în timpul operației de pulverizare

• Efect sistemic ridicat pentru o absorbție și translocare rapidă
Conţine: 400 g/l propamocarb-clorhidrat
+ 50 g/l cimoxanil
• Eficiență de durată
• Două ingrediente active cu un mod de acțiune diferit și un efect sinergic ridicat
Formulare: Suspensie concentrată
• Riscuri de rezistență (SC)
reduse datorate modului de acțiune
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Beneficiile oferite de OMIX ® DUO
Mod de acţiune:
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MANA
(Phytophthora infestans)
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Număr de tratamente/an: 1
Se aplică preventiv, în condiţii
favorabile atacului agenţilor patogeni
sau în stadiu incipient de infestare
(BBCH 20-95).
Volumul de soluţie: 200 - 500 l/ha

14 zile

