Capitolul

7

Fungicide

Capalo®

Date tehnice

Recomandări

Substanță activă:
Formulare:
Număr certificat omologare:
Ambalaj:

200 g/l fenpropimorf + 62,5 g/l epoxiconazol +75 g/l metrafenonă
Suspoemulsie
2799/15.10.2008
5L

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 ca prim tratament, în tehnologia BASF
cu două tratamente, în asociere cu alte produse.
Volumul de soluţie (variază în funcţie de echipamentul
folosit) poate fi de 150-300 l/ha.

Caracteristici și mod de acțiune
Capalo® este un fungicid cu formulare "stick and
stay" din noua generaţie, cu acţiune protectivă,
curativă şi eradicativă.

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.

Cele trei substanţe active (epoxiconazol,
fenpropimorf şi metrafenonă) garantează o
eficacitate foarte bună împotriva bolilor în culturile

Eficacitatea produsului securizează dezvoltarea
culturii şi producţia. Produs flexibil în aplicare.

Avantaje
• 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.

Modul de folosire
Cultura

Grâu

Orz
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Agentul de dăunare

Doză

Denumirea științifică

Denumirea populară

Erysiphe graminis

Făinarea

1 l/ha

Puccinia spp.

Rugina

1 l/ha

Septoria tritici

Septorioza

1 l/ha

Fusarium spp.

Fuzarioza

1,5 l/ha

Erysiphe graminis

Făinarea

1 l/ha

Pyrenophora teres

Pătarea reticulară

1 l/ha

Rhynchosporium secalis

Arsura frunzelor

1 l/ha

Puccinia hordei

Rugina

1 l/ha

Cultura

Capalo® – fungicidul cu formulare "stick and stay", foarte performant în controlul făinării
Produsul Capalo®, prin formularea ”stick and stay”,
aderă excelent la suprafaţa frunzelor, având şi
rezistenţă ridicată la spălare, oferind o protecţie
îndelungată împotriva unui spectru larg de boli.
Cele trei substanţe active pătrund la nivel celular,
epoxiconazolul este dizolvat în fenpropimorf,
fiind mai uşor preluat prin suprafaţa foliară, iar

metrafenona pătrunde la nivel citoplasmatic, având
eficacitate optimă împotriva agenţilor patogeni
pe care îi combate în diverse stadii de dezvoltare.
Metrafenona este o substanţă activă dintr-o grupă
nouă - benzofenone, cu un mecanism complet diferit
de acţiune asupra agentului patogen, asigurând astfel
eficacitate ridicată în special împotriva făinării.
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