
FU
N

G
IC

ID
E

INhIbă bolIlE plaNtElor îN DIFErItE moDUrI 

Stimulează răspunsul
natural de apărare al

plantei atacate.

Activ pe suprafaţa frunzei, 
cât şi în interiorul plantei 

înainte şi după infecţie

Mecanism de acţiune
complex

Activitate sinergică cu
produsele de amestec

Inhibă eliberarea zoosporilor 
din sporangiu

DuPont™

Curzate®F

Conţine: 48g/l cimoxanil + 480g/l folpet. 
Formulare: soluţie concentrată. ambalat la 1 l.

 • Cimoxanil este primul fungicid sistemic local pentru 
combaterea oomycetelor (manelor);

 • afectează o serie de funcţii vitale ale paraziţilor şi nu 
induce rezistenţă;

 • Combate biotipurile rezistente la fenilamide 
(metalaxil, benalaxil);

 • partener de amestec şi efect sinergic alături de alte 
fungicide;

 • Nu afectează fermentaţia vinului;

 • Induce reacţia de hipersensibilitate a plantei prin 
stimularea unui mecanism specific de rezistenţă 
împotriva bolilor, controlat genetic;

aVaNtaJE

Fungicid sistemic local specializat 
în combaterea manei la viţa de vie

Curzate® F este omologat în românia cu certificat nr. 2583 / 2005

înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei Dupont de Nemours
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Curzate®

 • Inhibă eliberarea zoosporilor din sporangiu;

 • Inhibă creşterea intercelulară a hifelor;

 • patogenul nu se răspândeşte în plantă;

 • planta reacţionează rapid prin hipersensibilizare;

 • Determină moartea hifelor intercelulare 
şi a haustorilor pătrunşi în celule;

 • Inhibă sporularea parazitului.

moD DE aCŢIUNE TRATAMENT CURATIV ŞI PREVENTIV

LEGENDă
Curzate

Folpet

 • Se aplică la viţa de vie pentru combaterea manei 
(Plasmopara viticola) doza de 2,5 l/ha (250 ml/100 l 
apă);

 • Se aplică preventiv la apariţia riscului de infecţie;

 • acţiunea curativă este de scurtă durată după infecţie. 
respectaţi recomandările serviciului de prognoză şi 
avertizare;

 • Este necesar un volum de apă, adaptat pentru a 
asigura un grad de acoperire ridicat printr-o stropire 
uniformă;

 • în caz de presiune de infecţie ridicată, tratamentul se 
repetă la interval de 8-12 zile;

 • Se recomandă până la 4 tratamente/sezon.

 • Intervalul de timp de la ultima aplicare până la recoltare este de 14 zile la 
strugurii de masă şi de 35 zile la strugurii de vin.

moD DE UtIlIZarE

tImp DE paUZă
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“Suntem prima asociaţie a podgorenilor din românia, înfiinţată în anul 2000. proprietari 
a peste 160 ha vie în podgoriile Coteşti şi odobeşti. Vinificăm şi comercializăm în crama 
comună a SC Vin Club S.r.l. vinurile din strugurii produşi de noi în viile proprii. am folosit 
în decursul anilor şi am fost foarte mulţumiţi de produsele Curzate® F şi Kocide® 2000 ale 
firmei DuPont™. în anii următori vom folosi şi produsele Equation® Pro, Fanion®, Manzate® 
şi Talendo®.“

Extra protecţie.
Extra profit.
Contaţi pe Dupont.

S.C Vin Club Srl 
odobeşti, jud. Vrancea 
Director Savian Florea


