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DuPont™

Manzate®
 
75

 DF
Fungicid de contact pentru combaterea 
manei la viţa de vie, tomate, cartof şi a rapănului la măr

Conţine: 75% mancozeb
Formulare: granule dispersabile. Ambalat la 1 kg şi 10 kg. 

 • Se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă;

 • Spectrul larg de combatere a diferitelor boli întâlnite 
la plantele de cultură;

 • Multilateral - se integrează perfect în tehnologiile de 
cultură;

 • Se dizolvă uşor şi rămâne în suspensie;

 • Datorită proprietăţii „Pro - Stick™” (aderare pe plantă), 
Manzate® 75 DF rezistă la factorii de mediu, în special 
la ploaie;

 • Mod de acţiune complex dublat de o acţiune 
reziduală bună;

 • Compatibilitate bună cu alte fungicide, insecticide, 
precum şi majoritatea fertilizanţilor foliari.

AVANTAJE

 • Preventiv: formează o peliculă pe suprafaţa plantei, 
prevenind producerea infecţiei;

 • Antisporulant: pelicula are rolul de a împiedica 
sporularea parazitului;

 • Poligen: inhibă activitatea mai multor gene ale 
parazitului. Prin aceasta este diminuat riscul apariţiei 
suşelor rezistente în populaţia ciupercilor parazite.

MOD DE ACŢIUNE Datorită acţiunii preventive şi 
antisporulante la nivel poligenic, Manzate® 

75 DF este un partener indispensabil în 
strategia de combatere integrată a bolilor la 

un număr mare de specii de plante

 • Manzate® 75 DF se aplică preventiv. Tratamentul 
se aplică devreme în cultură şi continuă cât timp 
condiţiile climaterice sunt favorabile bolii.

MOD DE UTILIZARE

Manzate® 75 DF este omologat în România cu certificat nr. 2211 / 2003
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Manzate®

Viţa de vie

Cartof

Măr

Tomate

Cultura

Mană

(Plasmopara viticola)

Mană

(Phytophthora infestans)

Rapăn

(Venturia inaequalis)

Mană

(Phytophthora infestans)

Alternarioza

(Alternaria solani)

Boala

Tratamente la interval de 7-10 zile. Intervalul 

de timp de la ultimul tratament până la 

recoltare este de 28 zile

2.0 kg/ha în caz de presiune de infecţie 

scăzută şi 2.5 kg/ha la presiune de infecţie 

ridicată. Intervalul de timp de la ultimul 

tratament până la recoltare este de 7 zile

Momentul aplicării: la începutul înfloririi, 

căderea petalelor şi la începutul creşterii 

fructelor. Timp de pauză: 28 de zile

Intervalul de timp de la ultimul tratament 

până la recoltare este de 3 zile

Recomandări

2,0 kg/Ha

(0,2%)

2,5 kg/Ha

3 kg/Ha

(0,2%)

2 kg/Ha

(0,2%)

Doza

SPECTRU DE COMBATERE A AGENŢILOR PATOGENI




