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În vegetație - FOLIAR
Doza de aplicare: 250 - 350 ml/100 litri apă (2,5 - 3,5 l/ha) pentru toate culturile.

Recomandări de utilizare:
Ÿ Prin modul de acţiune, DEFFORT este recomandat în programe de protecție fitosanitară și pentru a preveni rezistenţa la alte 

produse.
Ÿ Produsul lucrează numai în stadiul larvar;
Ÿ Se recomandă aplicarea lui în perioada depunerii ouălor;
Ÿ Se aplică tratamente foliare la interval de 1 - 2 săptămâni;
Ÿ Nu amestecaţi cu produse cu reacţie puternic alcalină;
Ÿ Agitaţi bine înainte de utilizare;
Ÿ Dacă plouă la cîteva ore după aplicare, tratamentul trebuie repetat;
Ÿ Se recomandă să nu aplicaţi produsul în perioade de maximă insolaţie sau cu temperatură ridicată;
Ÿ Nu aplicaţi produsul pe frunzișul umed de la ploaie sau rouă;
Ÿ Echipamentul de aplicare trebuie să fie calibrat corect. Soluţia de stropit trebuie să acopere complet cultura.

Mai multe informaţii despre rezultatele testelor cu DEFFORT 
împotriva unor agenți de dăunare puteţi citi la pagina 83.

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Extract de plante  4,00
Mangan solubil în apă (Mn)  1,00
Zinc solubil în apă (Zn)  1,00

pH: 3,5-4,5, densitate 1,0-1,1 g/ml

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE %

ATENȚIONĂRI

În loc răcoros, ferit de razele directe ale soarelui, în ambalajul 
original, închis ermetic.

ALTINCO

Bidoane de 5 l și 1 l.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

FUNGURAN OH 300 SC

Ÿ Fungicid de contact, pe bază de cupru metalic sub formă 
de hidroxid de cupru 48,8 % w/v;

Ÿ Are acţiune multi-site, ceea ce face dificilă apariţia 
rezistenţei;

Ÿ Cuprul are multe proprietăţi fungicide și antibacteriene și 
o arie de aplicare foarte extinsă;

Ÿ Dimensiunile particulelor sunt foarte mici, asigurând o 
acoperire uniformă la doze reduse;

Ÿ În plantaţiile de viţa de vie poate produce efecte 
secundare benefice, diminuând atacul altor boli;

Ÿ Are acţiune cicatrizantă după răniri mecanice și cele 
cauzate de grindină;

Ÿ Concentraţia minimă de impurităţi toxice este sub 
cerinţele standard FAO;

Ÿ Acţiune biologică optimă, cu dozaje reduse, datorită ariei 
mari de acoperire și a stratului stabil de fungicid la 
suprafața frunzei;

Ÿ Efect optim de eliberare controlată datorat dimensiunii 
particulelor de 1 - 6 microni;

Ÿ Utilizare foarte simplă datorită dizolvării foarte rapide în 
apă;

Ÿ Eficacitate foarte mare datorită menţinerii uniforme a 
concentraţiei suspensiei;

Ÿ Conţine adezivi speciali, care îi conferă rezistenţă la 
spălarea prin ploaie sau prin irigaţie.

Ÿ Poate fi folosit în culturile ecologice.

Produsul se aplică prin stropiri.
În vegetație:
Ÿ CARTOF
 mană (Phytophthora infestans) 
 1,75 - 2,5 litri/ha (1,75 litri/ha când presiunea de infecție 
 este scăzută).
Ÿ CASTRAVEȚI
 pătarea unghiulară (Pseudomonas syringae) 
 1 - 1,5 litri/ha.
Ÿ MĂR
 rapăn (Venturia inalqualis) 
 0,044% (0,660 litri/ha).
Ÿ PRUN
 monilioza (Monilinia laxa) 
 0,065% (0,650litri/ha).
Ÿ VIȚA DE VIE 
 mană (Plasmopara viticola) 
 1,5 - 1,75 litri/ha (în funcție de presiunea de infecție).
 Tratamente postflorale

Rezultatele testelor cu FUNGURAN OH 300 SC împotriva unor 
agenți de dăunare puteţi citi la pagina 82.

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Cupru metalic sub formă de Hidroxid de cupru 300g/l 460,60 

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, 
ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic. 

Bidoane de 5 l și 1 l.

SPIESS URANIA

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE g/l

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR
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