
Обприскування слід проводити 
при температурі повітря в межах 
від +10°С до +25°С, за швидкості вітру 
не вище 3 м/сек при дрібнокрапе-
  льному і 4 м/сек при крупнокрапе-

льному обприскуванні. 

Препарат мож-
на використовувати в 

бакових сумішах з більшістю 
пестицидів, однак перед цим 
необхідно провести проб-
не змішування. Не рекомен-
ддується змішувати препарат з 
пестицидами, які утворю-
ють сильнолужне середо-

вище.

Зона санітарного розри-
ву від населених пунктів, 
тваринницьких комплексів, 
місць проведення ручних 
робіт, водойм та зон відпо-
чинку повинна бути не мен-

шою ніж 300 м. шою ніж 300 м. 

200-300
л/га

Норма 
витрати 
робочого 
розчину

Особливості 
застосування

Сумісність Застереження у застосуванні

Рекомендації щодо застосування

30

30

2

2

Фузаріоз, сеп-
торіоз, іржа

Обприскування 
в

період 
вегетаціїФомоз, альтер-

наріоз, склеро-
тініоз

1,0-1,5

0,75-1,25

Пшениця

Ріпак

Культура, 
об’єкт, 

що обробляється

Шкодочинний 
об’єкт

Норми витрати 
препарату, 
л/га

Спосіб, час
обробок, 
обмеження

Строк останньої
обробки до збирання 
врожаю (в днях)

Кількість 
обробок

Норми витрат 
та строки застосування

Сприяє розвитку потужної коре-
невої системи.

Механізм дії Спектр дії

Збільшує за часом цикл дозріван-
ня зерен, що сприяє їх кращій яко-
сті і масі.

Механізм  дії  заснований на інгібуванні біосинтезу ер-
гостерину, порушення біосинтезу клітинних мембран 
гриба. Метконазол швидко проникає в рослину і роз-
поділяється в ній  акропетально. 

Володіє тривалою захисною і терапевтичною дією. Діє 
як превентивно, так і при перших  ознаках хвороби, зу-
пиняючи розвиток інфекції. Проявляє властивості ре-
гулятора росту рослин, викликаючи потовщення лист-
ків, зупинку в зростанні і пожовтіння.

Підвищує  стійкість  рослин  до  не-
сприятливих  явищ  навколишнього 
середовища. 

В період вегетації  усуває строка-
тість рослин у посівах ріпаку, що 
призводить до збереження май-
бутнього врожаю.

Оберігає рослину від ламкості. Не втрачає свої захисні властиво-
сті не залежно від погодних умов.

Переваги продукту

метконазол, 
60 г/л

триазоли розчинний 
концентрат

3-й клас 
(помірно 

небезпечний)

Вміст діючої 
речовини

Хімічна 
група

Препаративна 
форма

Класифікація 
ВООЗ

Системний фунгіцид захисної і лікувальної дії для застосуван-
ня на зернових колосових культурах та ріпаку для захисту від 
комплексу хвороб рослин.
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 КАМЗОЛ, РК   


