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Capalo ®
Re c om a nd ă r i

Da t e t e h n i c e
Substanță activă:

200 g/l fenpropimorf + 62,5 g/l epoxiconazol +
75 g/l metrafenonă
Suspoemulsie
T (Toxic), N (Periculos pentru mediu) / Pericol
2799/15.10.2008
5L

Formulare:
Clasificare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

Capalo® este un fungicid cu formulare din
noua generaţie (stick and stay), ce are acţiune
protectivă,
curativă
şi
eradicativă.

În funcţie de momentul şi intensitatea atacului se pot aplica unul sau două tratamente. În condiţiile în care
se aplică un singur tratament, la grâu se va aplica de la startul atacului bolilor şi până la sfârşitul înfloritului
iar la orz până la înspicat. Se poate include, în tehnologia BASF cu două tratamente, în asociere cu alte
produse.

Av a nt a j e

C a r a c t e r i s ti c i și m od d e a c ți u n e
Eficacitatea produsului securizează dezvoltarea
culturii şi producţia. Produs flexibil în utilizare.

Cele trei substanţe active (epoxiconazol,
fenpropimorf şi metrafenonă) garantează o
eficacitate foarte bună împotriva bolilor în
culturile de cereale păioase (în mod special
asupra făinării, chiar şi în faza latentă a acesteia),
fapt ce asigură o protecţie deosebită încă de la
început.

Spectru foarte larg de combatere.
Eficacitate foarte bună împotriva făinării prin 2 dintre substanţele active conţinute
(metrafenonă şi fenpropimorf).
Eficacitate asupra tuturor bolilor foliare: septorioză/rugină prin cele 3 substanţe active.
Efect de lungă durată (mai ales împotriva făinării).
Noua generaţie de formulare (stick and stay).
Independent faţă de condiţiile meteo.

C ul t ur a

Grâu

M o d u l d e fol osi re om ol oga t

Cultura
Grâu

Orz

7
capitolul
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Agentul de dăunare
Denumirea ştiinţifică

Denumirea populară

Erysiphe graminis

Făinarea

Puccinia spp.

Rugina

Septoria tritici

Septorioza

Fusarium spp.

Fuzarioza

Erysiphe graminis f. sp.
hordei

Făinarea

Pyrenophora teres

Pătarea reticulară

Rhynchosporium secalis

Arsura frunzelor

Puccinia hordei

Rugina

Doza
1 l/ha

1,5 l/ha

1 l/ha

Orz

produse pentru protecția plantelor

produse pentru protecția plantelor

capitolul

7

