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Általános adatok

Acrobat MZ WG

Hatóanyag
90 g/kg dimetomorf,
600 g/kg mankoceb

Hatóanyagcsoport Fahéjsav-származék, ditiokarbamátok

Forgalmazási kategória
250 g-os kiszerelés felett II.
250 g-os kiszerelésben és alatta III.

Engedély száma 04.2/2750-1/2012

Formuláció Vízben diszpergálható granulátum (WG)

Kiszerelés 1 kg, 10 kg

Eltarthatóság 3 év

Munka-egészségügyi várakozási idő 0 nap

Egyéb információ —

 Peronoszpórafélék
 Belső élősködő gombák

Irtható kórokozók:

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási 
időszak / fejlettség

A kijuttatáshoz szükséges 
mennyiség

szerből vízből

Borsó Peronosz póra

A fertőzésveszélyes 
idő szakban megelőző 
jelleggel, legkésőbb az 
első tünetek megjelené-
sekor (BBCH 46-ig)

2,0 kg/ha 200-800 l/ha
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Engedélyezett kultúrák (folyt.)

Acrobat MZ WG

Kultúra
Károsító / 
felhasználás

Kijuttatási 
időszak / fejlettség

A kijuttatáshoz szükséges 
mennyiség

szerből vízből

Para dicsom, 
padlizsán

Paradi csom-
vész, 
alternária, 
szeptória

Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel vagy 
legkésőbb a kezdeti 
fertőzési tünetek megje-
lenésekor a paradicsom 
érésének kezdetéig 
(BBCH 81)

2,0 kg/ha 200-800 l/ha

Burgonya
Burgo nya-
vész,
alternária

Előrejelzés ismeretében 
sorzáródástól a burgo-
nya levélsárgulásának 
kez detéig (BBCH 91)

2,0 kg/ha 200-800 l/ha

Vörös
hagyma, 
fokhagyma, 
mogyoró
hagyma*

Peronosz póra

A fertőzésveszélyes 
időszakban megelőző 
jelleggel, legkésőbb az 
első tünetek megjele-
né sekor, a hagyma 
héjképződéséig (BBCH 
46)

2,0 kg/ha 200-1000 l/ha

Uborka, 
cukkini

Peronosz póra

A fertőzésveszélyes 
időszakban megelőző 
jelleggel, legkésőbb az 
első tünetek megjelené-
sekor, termésfejlődésig 
(BBCH 70)

2,0 kg/ha 200-800 l/ha

Szőlő 
(bor- és 
cseme-
geszőlő)

Peronosz póra

A fertőzésveszélyes 
időszakban preventív 
jelleggel, legkésőbb az 
első tünetek megjele-
nésekor, fürtzáródásig 
(BBCH 78)

2,0–2,5 kg/ha 200-1000 l/ha

Mák
Helminto-
spórium, 
peronosz póra

Előrejelzésre alapozva, 
megelőző jelleggel

2,0 kg/ha 200-600 l/ha

Dohány Peronosz póra Megelőző jelleggel 2,0 kg/ha 200-600 l/ha

* Zöldhagymában nem használható!

Házi kerti alkalmazáskor a készítmény kijuttatása 0,2%-os (20 g/10 liter) koncentrá -
cióban javasolt

Folytatás a következő oldalon 
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Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések 
maximális 
száma

Két kezelés 
közötti mini -
mális időtartam

Az utolsó kezelés 
idő pontja (fenoló-
giához viszonyítva)

É. v. i.

Borsó 1 —
Héjképződés 
(BBCH 46)

21 nap

Para dicsom, 
padlizsán

3 7 nap
Érés kezdete 
(BBCH 81)

3 nap

Burgonya 8 7 nap
Levélsárgulás kezdete 
(BBCH 91)

7 nap

Vörös hagyma, 
fokhagyma, 
mogyoróhagyma

4 7 nap
Héjképződés 
(BBCH 46)

14 nap

Uborka, 
cukkini

3 7 nap
Termésfejlődés 
(BBCH 70)

3 nap

Szőlő 
(bor- és 
csemegeszőlő)

4 7 nap
Fürtzáródás 
(BBCH 78)

56 nap

Mák 2 7 nap
Virágzás 
(BBCH 69)

60 nap

Dohány 4 7 nap
Levélfejlődés 
(BBCH 19)

21 nap

Acrobat MZ WG
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Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum
Peronoszpórafélék és belső élősködő gombák ellen 
hatékony.

Hatáskifejtés Több ponton gátolja a peronoszpóragombák fejlődését.

Permetléporlasztás Finomporlasztásos cseppméret.

Ideális hőmérséklet Nem befolyásoló tényező.

Ideális időszak Nem befolyásoló tényező.

Hatásnövelő körülmények Előrejelzés alkalmazása.

Kombinálhatóság Nincs korlátozás.

Megjegyzés

Vörös-, fok- és mogyoróhagymában nedvesítőszer 
használata ajánlott.

Ha a permetezés után 1-2 óra múlva eső esik, újabb 
kezelés nem szükséges, a fertőzéstől függően 7 nap 
múlva javasolt az újbóli kijuttatás. A kezeléseket úgy kell 
elvégezni, hogy a levelek fonáki része is teljesen fedett 
legyen permetlével.

Amennyiben a fertőzés veszélye az utolsó lehetséges 
kezelés után is fennáll, a további szükséges kezelésekre 
más hatóanyagcsoportba tartozó készítményeket kell 
használni.

Acrobat MZ WG


