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Soluțiile BASF pentru horticultură: Fungicide

Polyram® DF
70% metiram
Aplicare / momentul aplicării

Date tehnice
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Granule dispersabile în apă
1369/21.12.1992
10 kg

Caracteristici și mod de acțiune
Polyram DF este un fungicid cu acţiune preventivă
și efect multi-site, conținând substanța activă
metiram, din grupa ditiocarbamaţilor. Polyram®
DF are acţiune de contact, împiedică germinarea
®

sporilor ciupercilor, având însă efect şi asupra
dezvoltării ulterioare a tuburilor germinative. Are
spectru larg de combatere a bolilor. Acţiunea sa
iniţială este foarte rapidă.

Viță de vie - Se recomandă integrarea în programul
de combatere, în cadrul tratamentelor de contact
acuprice. Astfel, poate fi aplicat la începutul
perioadei de vegetație, la primele tratamente cu
produse de contact (creșterea lăstarului sau la
răsfirarea inflorescenței).
Cartof, ceapă, castraveți, tomate - Polyram® DF
fiind un fungicid de contact, tratamentele trebuie
făcute preventiv. În funcție de evoluția condițiilor
climatice și de evoluția bolii, tratamentele se

repetă la un interval de maxim 10-14 zile, iar dacă
este cazul la intervale mai scurte, adaptabil, în
funcție de condițiile climatice și de evoluția culturii.
Timp de pauză: Măr, păr - 21 zile; Tomate – 7-14
zile; Cartofi – 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.

Avantaje
• Produs cu acțiune rapidă și efect multi-site.

Modul de folosire

• Excelentă formulare a produsului, care determină o mai mare eficacitate în combaterea bolilor.

Cultura

Spectrul de combatere

Doză

Viță de vie

Mana (Plasmopara viticola)

0,2%

Cartof

Mana (Phytophthora infestans)

1,8 kg/ha

• Bună aderenţă la suprafaţa frunzelor.
• Risc foarte scăzut de apariţie a rezistenţei.
• Specific pentru tratamentele cu produsele acuprice de contact la cultura de viță de vie.

Alternarioza (Alternaria solani)
Ceapă

Mana (Peronospora destructor)

0,2%

Castraveți

Mana (Pseudoperonospora cubensis)

0,2%

Tomate

Mana (Phytophthora infestans)

0,2%

Pătarea albă (Septoria lycopersici)
Pătarea cafenie (Cladosporium fulvum)
Alternarioza (Alternaria solani)
Măr, păr

Rapănul (Venturia spp.)

0,25%

Flori (garoafe)

Rugină (Uromyces caryophyllinus)

0,3 %
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