
Popolno varstvo.
BREZ PRESENEČENJ.



Mikal® premium F je nov standard v varstvu pred perono-
sporo vinske trte. 

Tri aktivne snovi: folpet, aluminijev fosetil in iprovalikarb 
delujejo na različne stadije razvoja glive in tako omogočajo 
najvišjo učinkovitost delovanja. Zaradi teh značilnosti 
in dolgega časa delovanja zagotavlja Mikal® premium F 
maksimalno varstvo tako kabrnkov (grozdičev), zelenih 
delov, kot tudi novozraslih zelenih delov.

Mikal® premium F deluje preventivno (glivi onemogoči 
dostopa do zelenih delov vinske trte), kurativno (če je 
gliva že prisotna, zaustavi njen razvoj), obenem pa aktivira 
obrambno sposobnost vinske trte in s tem poveča 
njeno naravno odpornost. Tako združeno delovanje se 

ob zagotavljanju najvišje stopnje varstva popolnoma in 
najbolje vključuje v antirezistenčno strategijo. 

Zaradi vseh zgoraj naštetih značilnosti je Mikal® premium F 
nepogrešljiv v najnevarnejšem obdobju primarnih infekcij, 
to je od začetka cvetenja pa do začetka debeljenja grozdnih 
jagod.
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*  Upoštevajte priporočila integrirane pridelave (v skladu z IPM je dovoljena 3-kratna uporaba triazolnih pripravkov v 1 rastni dobi). 

Program varstva vinske trte

2 kg/ha

0,4 L/ha

4,5-7,5 L/ha

2 kg/ha
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žvepleni 
pripravki   * .

*  Upoštevajte priporočila integrirane pridelave (v skladu z IPM je dovoljena 3-kratna uporaba triazolnih pripravkov v 1 rastni dobi). 

Za zdravo in obilno letino

žvepleni 
pripravki   * .

75 77 79_80   81_83 85

*  Upoštevajte priporočila integrirane pridelave (v skladu z IPM je dovoljena 3-kratna uporaba triazolnih pripravkov v 1 rastni dobi). 

0,5 L/ha

0,18 kg/ha

1-1,5 L/ha

Za zdravo in obilno letino

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

www.bayercropscience.si

Trije načini delovanja za popolno učinkovitost in dolgo- 
trajno varstvo proti peronospori vinske trte.

Prednosti: 

• kontaktno in sistemično delovanje

• kurativno in preventivno delovanje

• vrhunsko varstvo zelenih delov in kabrnkov,

• dolgotrajno delovanje (12-14 dni)

• najzanesljivejše delovanje

300 g                   1 kg                         6 kg

Tehnični podatki

Sestava
aluminjiev fosetil 50%, folpet 25%, iprovalikarb 4%

Formulacija WG močljiva zrnca

Uporaba Vinska trta za pridelavo vinskega grozdja

Koncentracija 3 kg/ha

Pakiranja              

Zdrav vinograd - vrhunski pridelek

2,5-3 kg/ha
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