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Fungicid de contact cu acţiune preventivă și curativă în 
combaterea bolilor foliare la măr

Conţinut în substanţă activă: 450 g/l pirimetanil 

Formulare: 
Concentrat pentru pregătirea unei emulsii apoase (SC)

Proprietăţi fizico-chimice: Batalion 450 EC conţine 450 
g/kg pirimetanil şi se prezintă sub formă de lichid limpede, 

omogen, de culoare galbenă, cu miros caracteristic. 

Mod de acţiune: Batalion 450 SC este un fungicid de contact 
a cărui mecanism de acţiune constă în inhibarea capacităţii 
ciupercii în producerea enzimelor care determină declanşarea 
procesului de infecţie. Acţiunea produsului Batalion 450 SC este 
de contact, preventivă şi translaminară iar distribuţia produsului 
este în interiorul frunzelor.

Mod de utilizare: Pentru combaterea bolilor la măr (menţionate în tabelul cu omologări) se recomandă 
aplicarea fungicidului Batalion 450 SC, preventiv sau curativ, de la fenofaza de boboci florali vizibili, verzi, 
stadiu în care floarea este închisă şi complet acoperită de sepale (BBCH – 55), până la “prima scuturare a 
fructelor” după înflorire, fructele având dimesiunea de peste 1 cm (BBCH – 71). 

În România produsul este omologat la următoarele doze şi culturi:

CULTURA AGENTUL DE DĂUNARE DOZA (l/ha) şi momentul aplicării

Măr
Venturia inaequalis (rapănul)

0.7-1 l/ha 
(Buton verde- Sfârşitul înfloritului, BBCH 56-69)

Podosphaera leucotricha (făinarea)
0.7-1 l/ha

(Apariţia mugurilor florali - Fructe de 10 mm, BBCH 
55-71)

Volumul de apă recomandat: 750 l/ha.

Număr maxim de tratamente pe an: 3
Intervalul între tratamente: În cazul rapănului minim 10 zile, iar în cazul făinării minim 7 zile.

Recomandări: Preventiv, fungicidul Batalion 450 SC se aplică la fiecare 7-10 zile în funcție de condițiile 
meteorologice iar cu scop de intervenție tratamentul se execută cu până la 72 de ore după infectare.

Batalion 450 SC este compatibil cu majoritatea insecticidelor şi fungicidelor.

Nu se recomandă amestecul cu substanţe puternic alcaline sau produse ce conţin aluminiu.

F
U

N
G

IC
ID

E
BATALION 450 SC


	_Hlk481751460
	_Hlk481751986
	_Hlk481752104
	_Hlk481751986

