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

MYSTIC SUPER
FUNGICID

 MOD DE ACȚIUNE

 RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

 AVANTAJE

Mystic Super este fungicid cu acțiune sistemică de tip acropetal. După aplicare produsul 
pătrunde în plantă și este distribuit spre vârful lăstarilor protejând creșterile noi. Asupra ciupercii 
acționează prin inhibarea sintezei sterolilor.

• Fungicid sistemic ce se translocă acropetal protejând creșterile noi;
• Efect preventiv și curativ; 
• Spectru larg de acțiune;
• Eficacitate de lungă durată asupra agenților patogeni. 

Conține: tebuconazol 250 g/l
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 2730/19.12.2007

MYSTIC SUPER
FUNGICID

 DEȚINĂTOR OMOLOGARE / PRODUCĂTOR  DISTRIBUITOR

Este compatibil în amestec cu majoritatea produselor fitosanitare.
Înainte de utilizare verificați listele de compatibilitate.

Aplicarea tratamentelor se face la avertizare.

La grâu primul tratament se efectuează cu doza redusă (0,8 l/ha) în intervalul de la faza de 
împăiere până la apariția ultimei frunze. Al doilea tratament se efectuează cu doza mare (1,0 l/ha) 
în faza de înspicat - înflorit.

Atenție! Nu se tratează soiurile de grâu durum.

La Rapiță: primul tratament se efectuează toamna cu doza de 0,5 l/ha iar al doilea tratament se 
efectueză în faza de buton floral, în doza de 1,0 l/ha, împreună cu insecticid pentru combaterea 
dăunătorilor după caz.

Volumul de soluție: 200-300 l/ha la ambele culturi.

Prepararea soluției: puneți produsul direct în rezervorul echipamentului de stropit umplut cu apă 
și apoi agitați înainte de începe tratamentul.
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 COMPATIBILITATE

 MOMENTUL APLICĂRII

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

CULTURA BOLI DOZA 
Grâu Boli foliare și ale spicului

Erysiphe graminis - Făinarea cerealelor
Septoria spp. – Septoriozele grâului
Puccinia spp. – Ruginile grâului

0.8 l/ha

Fusarium spp. - Fuzarioză 1 l/ha

Rapiţă Phoma lingam – Înnegrirea tulpinilor de 
rapiţă

0.5 l/ha tratament aplicat în toamnă pentru creșterea 
rezistenței plantelor la iernare și pentru prevenirea 
atacului bolii

Sclerotinia sclerotiorum – Putregaiul alb
Botrytis cinerea – Putregaiul cenuşiu
Alternaria brassicae – Alternarioză
Erysiphe communis – Făinarea rapiţei

1.0 l/ha tratament aplicat în primăvara - vara
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