
Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.

MYSTIC 250 EC
FUNGICID

 MOD DE ACȚIUNE

 MOD DE UTILIZARE

 PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE

 AVANTAJE

După aplicare, substanţa activă este rapid preluată și distribuită în plantă, acţionând prin inhiba-
rea biosintezei ergosterolului în pereţii celulari ai agenţilor patogeni ţintă. Efectul este îndelun-
gat dar se poate aplica și preventiv pentru un mai bun control al bolilor. Produsul se translocă 
acropetal, protejând creșterile noi.

În general, aplicarea tratamentelor se face la avertizare. La cerealele păioase, Mystic 250 EC se 
aplică primăvara, după înfrăţire. La măr, tratamentele se aplică preventiv sau curativ, la aver-
tizare, după scuturarea petalelor. La cultura de rapiţă, se poate aplica un tratament în toamnă, 
în faza de rozetă a plantelor de rapiţă, pentru protejarea culturii împotriva atacului de Phoma 
lingam. Aplicat în toamnă, Mystic 250 EC are și acţiune de regulator de creștere, determinând 
scurtarea tijei, respectiv creșterea rezistenţei plantelor la iernare. Primăvara sau vara se aplică 
împotriva bolilor foliare, în doză de 1 l/ha.

Mystic 250 EC este un fungicid sistemic din grupa triazolilor, prezentat sub forma unui concen-
trat emulsionabil de culoare galben deschis.

• are efect preventiv și curativ;
• spectru larg de acţiune;
• eficacitate de lungă durată;
• se translocă acropetal acţionând sistemic asupra agenţilor patogeni.

Conţine: 250 g/l tebuconazol
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 2735/19.12.2007
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MYSTIC 250 EC
FUNGICID

 PRODUCĂTOR  DISTRIBUITOR

Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare consultaţi lista de compatibilităţi și efectuaţi un test.

Nufarm GmbH & Co KG 
25 Peter Strasse, 4021 Linz,
Austria 

Nufarm România SRL
Str. Poet Andrei Mureşanu, Nr. 11-13,  
Et 2, Ap. 3, Sector 1, Bucureşti   
Tel: 0724NUFARM ; 021-2246320

 RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

 COMPATIBILITATE

Produsul este omologat pentru utilizare în România conform tabelului de mai jos:

CULTURA AGENTUL PATOGEN DOZA Kg/Ha
Grâu Fuzarioza (Fusarium spp.) 0,75 l/ha

Boli foliare și ale spicului (Erysiphe graminis, Septoria spp., Hel-
minthosporium spp., Puccinia spp.)

0,5 l/ha

Măr Rapănul mărului (Venturia inaequalis), făinarea mărului 
(Podosphaera leucotricha)

0,05% (0,75 l/ha în 1500 l apă)

Orz Boli foliare și ale spicului (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, 
Rhynchosporium secalis, Helminthosporium sativum)

0,5 l/ha

Rapiţă Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Alternaria brassicae, 
Phoma lingam, Erysiphe communis

1 l/ha (tratament aplicat primă-
vara - vara)

Tratament aplicat toamna pentru creșterea rezistenţei plantelor 
la iernare și pentru prevenirea atacului de Phoma lingam

0,5 l/ha

Viţă de vie Făinarea (Uncinula necator) 0,4 l/ha în 1000 l apă
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