
МЕЦЕНАТ

Широкий спектр фунгіцидної дії. Виявляє високу ефективність проти несправжніх грибів 
(базидиомицетів, аскомицетів і дейтероміцетів).

Забезпечує сильну лікувальну дію.Володіє високою фунгіцидною активністю проти збуд- 
ників борошнистої роси, іржі та плямистостей.

Проявляє системні властивості, поступає в рослини 
через листя і стебла, і переміщається акропетально. 
Він володіє тривалою захисною, лікувальною і 
винищувальною дією на збудників хвороб, припиняє 
їх подальший розвиток і пригнічує у них 
спороутворення. Дія препарату починає проявлятися 
через 2-3 години після обробки.

Препарат захищає від борошнистої роси та іржі 
протягом 4-5 тижнів. Має сильну лікувальну дію, 
активність знижується в прохолодну і вологу погоду. 
Проти борошнистої роси він активний на протязі 3-4 
тижнів, іржі – 4-5 тижнів, в умовах епіфітотій – до 2-х 
тижнів.

Механізм дії Властивості препарату

150-200
лга

Особливості

Використовувати 
при температурі 
не вище +25°С.

ППрепарат 
сумісний  у бакових 

сумішах  з 
пестицидами, які мають ті 
самі терміни використання. 

Однак у кожному 
конкретному випадку 
слід  перевіряти слід  перевіряти 
препарати  на 
сумісність.

ППрепарат максимально 
ефективний при проведенні 
обробок профілактично або при 
появі перших ознак розвитку хвороб. У 
системі фунгіцидного захисту його 
найдоцільніше застосовувати для першої 
обробки: озима пшениця – кущіння і вихід в 
тртрубку, ярий ячмінь – під час кущіння. 
Озимий ячмінь починає хворіти на 
ранніх етапах розвитку 
рослини, тому бажано 
першу обробку 
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Системний фунгіцид для захисту посівів зернових колосових 
культур від комплексу хвороб листя, забезпечує стабільний 
урожай та якість зерна.
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