
Polyram® DF

70% metiram
Granule dispersabile în apă

1369/21.12.1992
10 Kg

Polyram® DF se prezintă sub formă de granule 
uniform dimensionate.

Polyram® DF este un fungicid cu acţiune multi-site 
pe bază de metiram, din grupa ditiocarbamaţilor. 

Polyram® DF are acţiune de contact, împiedică 
germinarea sporilor ciupercilor, având însă efect și 
asupra dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. 
Are spectru larg de combatere a bolilor. Acţiunea 
sa iniţială este foarte rapidă. Este selectiv faţă de 
plantele la care se aplică.

Polyram® DF fiind un fungicid de contact, tratamentele 
trebuie făcute preventiv. În funcţie de evoluţia 
condiţiilor climatice și de evoluţia bolii, tratamentele 
se repetă la un interval de maxim 10-14 zile, iar 

dacă este cazul la intervale mai scurte. Polyram® DF 
se recomandă a se utiliza la începutul perioadei de 
vegetaţie. De asemenea, la viţa de vie, se recomandă 
în tratamentele de contact acuprice de la începutul 
perioadei de vegetaţie.

• Produs cu acțiune rapidă și efect multi-site.
• Formulare de înaltă calitate a produsului care determină o mai mare eficacitate în combaterea bolilor.
• Bună aderenţă la suprafaţa frunzelor.
• Risc foarte scăzut de apariţie a rezistenţei.

Cartof 

Ceapă 

Castraveţi 

Tomate 

Tutun 

Păr, măr 

Viţă de vie 

Flori (garoafe)

Agentul de dăunareCultura Doză
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Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Denumirea științifică

Phytophtora infestans 

Alternaria solani 

Peronospora destructor 

Pseudoperonospora cubensis 

Phytophtora infestans 

Septoria lycopersici 

Cladosporium fulvum 

Alternaria solani 

Peronospora tabacina 

Venturia spp. 

Plasmopara viticola 

Uromyces caryophyllinus

Denumirea populară

Mană 

Alternarioză 

Mană 

Mană 

Mană 

Pătarea albă 

Pătarea cafenie 

Alternarioză 

Mană 

Rapăn 

Mană 

Rugină

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului:
Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. 
Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.

Timp de pauză: măr, păr - 21 zile; tomate - 7-14 zile; cartof – 14 zile; viţă de vie - 56 zile; ceapă -7 zile, 
castraveți - 3 zile. Volumul de apă: cartof și castraveți 600-800 l/ha, tomate 800- 1000 l/ha, măr 500-1500 l/ha, 
păr 500-1000 l/ha, viță de vie și flori 1000 l/ha.

Date tehnice Recomandări

Caracteristici și mod de acțiune

Modul de folosire

Tehnica de aplicare

Avantaje

Cultura
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