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0,15% ( 2.25 kg/ha )
F\inare

Rap\n

Podosphaera leucotricha

Venturia inaequalis
M\r

date tehnice

Substan]` activ` 4% piraclostrobin + 12% ditianon

Formulare Granule dispersabile în apă

Clasificarea Xn (Nociv), N (Periculos pentru mediu)

Num`r certificat omologare 

Ambalaj 1 Kg; 5 Kg

caracteristici [i mod de ac]iune

Maccani   este un fungicid pe bază de două substanţe active: 
 - Piraclostrobin, substanţă activă modernă din familia strobilurinelor, cu efect uni-site şi care 
are ca mod de acţiune inhibarea respiraţiei mitocondriale. Aceasta duce la reducerea energiei 
necesare în procesele esenţiale din celulele agentului patogen. 
 - Ditianon - a doua substanţă activă, face parte din grupa chinonelor, cu efect multi-site, cu 
activitate de contact şi preventivă, inhibând germinaţia sporilor. Maccani  este, astfel, un 
produs sistemic translaminar şi protectant. Substanţa activă rămâne după aplicare la 
suprafaţa frunzelor ca un depozit solid. O parte din substanţa activă pătrunde în frunză 
datorită proprietăţilor de mişcare translaminară şi sistemic locală. Eliberarea substanţei active 
se face treptat, fapt ce conferă o lungă perioadă de acţiune. Parteneriatul celor două 
substanţe active şi modurile de acţiune diferite permit realizarea unei strategii robuste 
anti-rezistenţă.

modul de folosire omologat

agentul de d`unare

denumirea popularădenumirea ştiinţifică

cultura doza
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recomand`ri

avantaje

Protecţie de încredere împotriva bolilor, pentru un maximum de recoltă şi calitate.

Produs cu două substanţe active, uşor de folosit.

Două moduri diferite de acţiune, ce asigură un management de încredere al rezistenţei.

Protecţie de lungă durată datorită preluării depozitelor formate, cu bună rezistenţă 
la spălare.

La măr se poate aplica începând cu fenofaza de buton roz, până la faza de creştere 
a fructelor ( fructe de mărimea nucilor ). Intervalul dintre stropiri este în general de  8-12 
zile, adaptabil în funcţie de presiunea de infecţie. În cazul perioadelor cu presiune ridicată 
de infecţie, intervalul între tratamente se va reduce la 7-10 zile. Maccani  se aplică 
preventiv. Numărul de tratamente cu produsul Maccani   trebuie să fie de maxim 30% din 
numărul total al tratamentelor ( incluzând şi alte produse din aceeaşi familie chimică ), dar 
nu mai mult de 3 tratamente pe sezon. Produsul se va integra într-un program de 
combatere în alternanţ\ cu produse ce au alt mod de acţiune.

®

®

Culturi sănătoase, cu asimilaţie îmbunătăţită.


