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Fungicide | Pictor®

Date tehnice

Recomandări

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

200 g/l dimoxistrobin + 200 g/l boscalid
Suspensie concentrată
2710/11.06.2007
1 L, 5 L

Pictor® se aplică într-un program preventiv.
La floarea-soarelui, în funcţie de boala ţintă,
tratamentele se aplică de la stadiul de 10

frunze până la înflorit deplin BBCH 20-65 (maxim
2 tratamente), iar la rapiță de la faza de buton
galben până la înflorit total BBCH 59-65 (maxim 1
tratament).

Caracteristici și mod de acțiune
Pictor® este un fungicid pe bază de două
substanţe active: boscalid din grupa carboximide
și dimoxistrobin din clasa strobilurinelor, cu o
acţiune sinergică.
Pictor® are o acţiune sistemică și translaminară.
După penetrarea prin suprafaţa frunzei, ambele
substanţe active sunt translocate acropetal în
interiorul plantei.

Ambele substanţe active au acţiune secundară
fiziologică.
are acţiune preventivă, curativă și
Pictor
eradicativă, împiedică germinarea sporilor și
creșterea miceliului ciupercilor, cu efect asupra
dezvoltării tuburilor germinative și sporulării.

Tehnica de aplicare
Timp de pauză: Rapiță pentru ulei - 30 de zile.

®

Avantaje
• Control excelent al bolilor.
• Reducerea efectelor stresului cauzat de secetă, temperaturi scăzute, atac de boli sau insecte.

Modul de folosire

• Reducerea dehiscenţei premature, reducerea pierderilor înainte de recoltare.
• Recoltă mărită și de calitate.

Cultura

Agentul de dăunare

Doză

Denumirea științifică

Denumirea populară

Floarea

Sclerotinia sclerotiorum

Putregaiul alb

0,5 l/ha

soarelui

Botrytis cinerea

Putregaiul cenușiu

(2 tratamente

Phomopsis helianthi

Pătarea brună și frângerea tulpinilor

în vegetație)

Alternaria spp.

Alternarioza

Rapiță

Sclerotinia sclerotiorum

Putregaiul alb

pentru

Botrytis cinerea

Putregaiul cenușiu

ulei

Phoma lingam

Putregaiul negru

Alternaria brassicae

Alternarioza

Erysiphe communis

Făinarea
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Cultura

0,5 l/ha

Pictor® - cea mai bună combatere a putregaiului alb - Sclerotinia sclerotiorum
Putregaiul alb este o boală extrem de păgubitoare
pentru culturile de floarea-soarelui și rapiță. Pentru
combaterea acestei boli trebuie luate o serie de
măsuri agro-fitotehnice și chimice. Prin dubla sa
acțiune, determinată de cele două substanțe active
ale produsului (dimoxistrobin și boscalid), fungicidul

Pictor® este unul dintre cele mai eficace produse
pentru combaterea putregaiului alb.
În plus, boscalid - care aparține grupei de substanțe
numite "antibotritice" - este specifică pentru
combaterea putregaiurilor: putregaiul alb, putregaiul
cenușiu, s.a.
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