
Propico 250 EC
Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor foliare la grâu.

Omologat în România cu certificat de omologare nr: 152 PC/ 16.03.2016
Substanță activă: propiconazol
Concentrație: 250 g/l
Formulare: emulsie concentrată

MOD DE ACŢIONARE
Propico 250 EC este un fungicid sistemic cu formulare de concentrat emulsionabil, utilizat pentru 
prevenirea și combaterea  bolilor grâului de toamnă. Propico 250 EC la scurt timp după aplicare, 
substanta activa propiconazol, care face  parte din grupa triazolilor, acţionează prin inhibarea 
biosintezei ergosterolului în pereţii celulelor organismelor patogene, având o persistenţă în ţesuturi şi 
o perioada îndelungată de acțiune. 
Propico 250 EC se absoarbe foliar prin părtile verzi ale plantei şi se translocă ascendent, 
protejând creşterile noi. Datorită proprietăţilor sale, produsul are acţiune preventivă dar şi curativă.
Produsul PROPICO 250 EC se aplica cu maşinile de stropit de câmp.



Produsul este omologat în cultura :

CULTURA AGENT DE DĂUNARE DOZE

Grâu de toamnă Rugină brună (Puccinia recondita) • 0,5l/ha

Septorioza  (septoria tritici) • 0,5l/ha

Fainare (Blumeria graminis) • 0,5l/ha

MOD DE UTILIZARE

Grâu de toamnă 
PROPICO 250 EC trebuie utilizat profilactic sau imediat după ce au fost observate primele simptome 
ale bolii - de la stadiul de frunză până la sfârșitul fazei de înspicare  a grâului de toamnă.
Se utilizează la doza de 0,5 l/ha pentru combaterea complexului de boli foliare la grâu; făinarea grâului 
(Blumeria graminis), rugina brună a grâului (Puccinia recondita), septoriozele cerealelor (Septoria 
tritici).
Pentru extinderea spectrului de combatere a bolilor la grâu, propiconazolul prin acţiunea sistemică, 
este un partener foarte eficient.

Propico 250 EC se utilizează pentru  tratamente în vegetaţie. Intervalul de aplicare este cuprins între 
începutul împăierii şi începutul înspicării, protejând cultura 18-20 zile de la aplicare. 

Doza maximă pentru o singură administrare: 0,5 l/ha. 

Doza recomandată pentru o singură administrare: 0,5 l/ha. 

Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetaţie: 1.

Volumul recomandat de apă: 200-400 l/ha.



Propico 250 EC aplicare la grâu de toamnă

ATENȚIONARE

1. Produsul  se recomadă  a fi utilizat la o temperatură de peste 12°C.

2. Produsul trebuie utilizat alternativ cu fungicide aparținând altor grupe chimice cu un mecanism 
diferit de acțiune pentru  evitarea  apariției  rezistenței agenților patogeni la triazoli.


