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Відмінно     контролює     більшість 
грибкових  захворювань за найріз-
номанітніших кліматичних умов.

Універсальний системний фунгіцид захисної та куративної дії. Препарат адсорбується кореневою системою і листям 
рослин, швидко транслокується в усі частини рослини, блокує процеси ділення ядер грибів, затримує проростання їх 
спор, скорочує ріст міцелію, завдяки чому забезпечує максимальний захист багатьох культур від грибкових захворю-
вань.

Переваги продукту

Механізм дії

Ефективний при одноразовому за-
стосуванні.

Традиційний компонент комплекс-
них систем захисту рослин.

Добре   переноситься   рослинами 
незалежно від стадії розвитку куль-
тури.

Має   профілактичну   та   лікуваль-
ну дію, зупиняючи захворювання в 
ранній фазі.

Подовжений період захисної дії.
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Фунгіцид застосовується в період 
вегетації профілактично або при 
появі перших ознак інфекції. Об-
робку доцільно проводити при 
температурі в межах +10°С - +25С, 
оптимальній вологості повітря.

Сумісний з більшістю 
препаратів. Однак в кожному 
конкретному випадку необхідно 
попередньо перевірити препара-
ти на сумісність. Суміші з рідки-
ми азми азотними добривами сприяють 
підвищенню ефективності дії пре-
парату, проте необхідно остеріга-
тися підвищених температур, щоб 

уникнути опіків.

Щоб запобігти ви-
никненню резистентно-

сті, рекомендується ротація з 
фунгіцидами різноманітних ме-
ханізмів дії, якханізмів дії, якщо знадобиться 
провести багаторазові обробки 
протягом одного вегетаційно-
го періоду. Не застосовувати 
препарат більш ніж двічі за 

сезон.

200-300
л/га

Норма
витрати
робочого
розчину

Сумісність Застереження у застосуванні

Рекомендації щодо застосування

Системний фунгіцид та протруйник захисної та куративної дії 
для захисту зернових культур, соняшнику та цукрових буряків  
проти багатьох грибкових захворювань
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