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DuPont™

Alert®

 • Spectru larg de micoze combătute pentru culturile 
de cereale, floarea soarelui şi sfeclă de zahăr;

 • Timp îndelungat de acţiune: 4-6 săptămâni de la 
tratament;

 • Protecţie garantată - preventiv, curativ, eradicativ;

 • Cumularea acţiunii a două substanţe active cu 
acţiune puternică asupra agenţilor patogeni, 
eliminând posibilitatea apariţiei formelor rezistente;

 • Rezistent la spălare după 3 ore din momentul 
aplicării în câmp;

 • Pătrunde rapid şi se translocă uniform în ţesuturile 
vegetale;

 • Compatibil cu fertilizanţi foliari, stimulatori de 
creştere şi de fructificare, etc;

 • Efecte pozitive evidente asupra calităţii şi cantităţii 
producţiei;

 • Cel mai eficient fungicid în ceea ce priveşte raportul 
preţ - calitate.

AVANTAJE

Alert® combină modul de acţiune a două substanţe active 
diferite:

 • Flusilazol inhibă creşterea ciupercilor prin blocarea 
biosintezei ergosterolului la nivelul membranei celulare a 
ciupercii; 

 • Flusilazol are acţiune preventivă şi curativă şi este uşor 
translocat în plantă. 

 • Carbendazim afectează diviziunea celulară a patogenului şi 
inhibă formarea hifelor;

 • Flusilazol şi carbendazim au moduri diferite de acţiune şi 
combinarea lor în Alert® reduce substanţial riscul apariţiei şi 
dezvoltării rezistenţei patogenilor.

MOD DE ACŢIUNE

Făinare

Fuzarioză la spicSeptorioză 

Rugină

Atac de boli la grâu

Conţine: 125 g/l flusilazol + 250 g/l carbendazim. 
Formulare: suspoemulsie. Ambalat la 5 l

Fungicid sistemic complex, cu spectru larg de combatere 
a bolilor foliare la grâu, orz şi rapiţă

Alert® ste omologat în România cu certificat nr. 2188 / 2003

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
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 • Alert® poate fi folosit din toamnă/primăvară până înainte de înflorit în funcţie de presiunea de atac.

 • Alert® poate fi amestecat cu erbicidele Pointer® 
Ultra, Laren® Pro 20 SG, Granstar® Super, Glean® şi 
Harmony® Extra; 

 • Pentru utilizarea acestui produs este necesară 
obţinerea autorizării pentru utilizare de produse 
profesionale clasificate;

 • Înainte de aplicarea pe scară largă cu alte produse, 
se recomandă un test, de amestec pentru controlul 
compatibilităţii fizice şi selectivităţii. Nu amestecaţi 
Alert® cu insecticide piretroide la tratamentele 
efectuate în faza de burduf.

 • Tratamentul trebuie aplicat cel mai târziu la apariţia primelor simptome ale bolilor combătute.

MOD DE UTILIzARE

CEREALE PĂIOASE (grâu şi orz) 
Boli foliare şi ale spicului
Făinarea (Erysiphe graminis)
Rugini (Puccinia spp)
Septorioze (Septoria spp)
Sfâşierea frunzelor (Helminthosporium spp)
Fuzarioza (Fusarium spp)
Sfâşierea frunzelor (Pyrenophora teres) 
Arsura frunzelor (Rhynchosporium spp)

RAPIŢĂ 
Putregaiul uscat (Phoma lingam)
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Mucegaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)
Alternaria (Alternaria brasicae)
Făinarea (Erysiphe communis)

Cultura 

La primul tratament de la 
sfârşitul înfrăţirii până la burduf 
(BBCH 32-49)

La al II-lea tratament în faza de 
burduf - sfârşitul înfloririi  
(BBCH 60-69)

De la formarea mugurilor până 
la formarea silicvelor  
(BBCH 50-75):
- primul tratament la apariţia 
simptomelor;
- al II-lea tratament după minim 
2-3 săptămâni

Momentul aplicării

0,8

0,8

Doză (l/ha)

“Holdingul Agrofam cultivă o suprafaţă de circa 20.000 de ha, dintre care 12.500 ha numai la 
Agrofam Prod S.R.L., unde am cultivat anul trecut 6.200 ha cu grâu şi orz pe care le-am tratat 
cu Alert®, la primul tratament şi cu Acanto® Plus la al doilea tratament, iar ca erbicid am 
folosit produsul Granstar® 75 DF. Fungicidul Alert® l-am aplicat şi pe cele 3.000 ha cu rapita 
pe care le-am cultivat anul trecut. Pot spune ca am obţinut rezultate excelente, atât calitativ 
cât ţi cantitativ, iar fără aceste produse de la DuPont™ nu aş fi reuşit. De aceea le voi folosi în 
continuare şi le recomand cu plăcere tuturor fermierilor."

Extra protecţie.
Extra profit.
Contaţi pe DuPont.

S.C Agrofarm S.R.L.  
Feteşti, jud. Ialomiţa 
Director General Valeanu Laurian


