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Acţiune preventivă, curAtivă şi AntisporulAntă într-o combinAţie unică!

DuPont™

Fanion® WG
Fungicid sistemic local pentru combaterea 
manei la viţa de vie, cartof şi tomate

Conţine: 4,8% cimoxanil + 20% folpet + 20% mancozeb. 
Formulare: granule dispersabile. Ambalat la 1 kg.

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

 • Combate biotipurile de patogeni rezistente;

 • Partener de amestec cu un număr mare de fungicide;

 • Efect sinergic al substanţelor active componente;  

 • Lipsa poluării mediului şi lipsa reziduurilor în culturile 
tratate (fructe, legume, sucuri, vin, etc.);

 • Nu afectează fermentaţia vinului;

AVANTAJE

MOD DE ACŢIUNE

 • Cimoxanil - partener de drum lung, este omologat 
în România din anul 1978 la viţa de vie şi cartof, din 
1979 la tomate şi ceapă şi din 1980 la castraveţi şi 
hamei. Este utilizat pe plan mondial din anul 1976 
fără să inducă rezistenţă în populaţia paraziţiilor, în 
timp ce la alte produse au apărut suşe rezistente încă 
din anul 1980;

 • Acţiune sistemic locală şi de contact;

 • Activ împotriva biotipurilor rezistente de patogeni;

 • Inhibă sporularea parazitului;

 • Reduce răspândirea patogenilor în natură;

Fanion® WG este omologat în România cu certificat nr. 2623 / 2006

Înaintea oricărei utilizări, citiţi cu atenţie eticheta care însoţeşte produsul
® este marcă înregistrată a companiei DuPont de Nemours
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Fanion®

Zoospori

Filament 
germinativ

Conidie

ACŢIUNEA FANION®WG
ASUPRA CIUPERCILOR PARAZITE

Inhibă germinarea sporilor

Opreşte extinderea leziunii

Reduce sporularea şi 
viabilitatea sporilor

Inhibă eliberarea zoosporilor

Inhibă infecţia

Opreşte extinderea infecţiei

Blochează sporularea şi 
dispersia sporilor

Fanion® WG acţionează în toate stadiile de dezvoltare a agentului patogen
Fanion® WG stimulează procesele naturale de apărare ale plantei
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Fanion®

Mod de acţiune

Activitate

Persistenţa în plantă

Calitate

FolpetCimoxanil

Contact

Preventiv

Mană, Alternaria

Persistenţă bună

Absenţa reziduurilor

Penetrant sistemic local

Preventiv

Curativ

Antisporulant

Mană, Alternaria

Nu este spălat

Absenţa reziduurilor

Contact

Preventiv

Mană, Alternaria

Persistenţă bună

Absenţa reziduurilor

Mancozeb

COMPLEMENTARITATEA CELOR TREI SUBSTANŢE ACTIVE

 • Viţa de vie: combate mana (plasmopara viticola) la 
doza de 2,5 kg/ha - volumul de soluţie 500-1000 l;

 • Cartof: combate mana (phytophthora infestans) şi 
alternaria (Alternaria spp) la doza de 2,5 kg/ha; 200-
400 l/ha apă volumul de soluţie;

 • Tomate: combate mana (phytophthora infestans) la 
doza de 2,5 kg/ha; 

 • Volumul de soluţie 200-1000 l/ha;

 • Se aplică preventiv la apariţia riscului de infecţie. 
Acţiunea curativă este de scurtă durată după infecţie. 
Respectaţi recomandările serviciului de prognoză şi 
avertizare;

 • În caz de presiune de infecţie mare tratamentul se 
repetă la interval de 7-8 zile. Numărul de tratamente 
recomandat este de maxim 4/sezon.

MOD DE UTILIZARE

TIMP DE PAUZĂ

 • Intervalul de timp de la ultima aplicare până la recoltare este de 14 zile la strugurii de masă, 35 zile la stugurii de 
vin, 14 zile la cartof şi 7 zile la tomate.

 • Nu are efect asupra proceselor de fermentare;

 • Nu are efect asupra proprietăţilor organoleptice;

 • Nu lasă reziduuri în vin.

PĂSTREAZĂ IDENTITATEA VINULUI!


