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Visapusiška javų apsaugaVisapusiška javų apsauga

Veikliosios medžiagos Metrafenonas 75 g/l
 Epoksikonazolas 62,5 g/l
 Fenpropimorfas 200 g/l
Preparato forma Suspoemulsija
Registruotas Žieminiuose ir vasariniuose 
 kviečiuose, miežiuose, rugiuose, 
 kvietrugiuose ir avižose
Norma 1,0-2,0 l/ha
Purškimų skaičius 2 kartus per sezoną
Atsparumas lietui Išskirtinai geras! 
 Liūtis (20 mm lietaus), praėjus 
 5 min. po purškimo, fungicido 
 veikimui įtakos neturi.
Paskutinis purškimas  35 dienos iki derliaus nuėmimo

Visapusiška javų apsauga
KAPALO s.e.•Suspoemulsija•Registracijos Nr. 0368F/09 Capalo®

Visapusiška javų apsauga



Capalo® sudėtyje yra 3 veiksmingos ir viena kitą 
papildančios veikliosios medžiagos – epoksikonazo-
las (Opus®), fenpropimorfas (Corbel®) ir metrafeno-
nas (Flexity®).

Capalo® visapusiškai apsaugo javus nuo paša-
knio, lapų ir varpų ligų – stiebalūžės, septoriozių, 
dryžligių, rinchosporiozės, miltligės, rūdžių.

Capalo® yra pirmasis BASF fungicidas, kuriame 
pritaikytos naujos kartos formuliacijos technologi-
jos, kurios padeda maksimaliai išnaudoti veikliųjų 
medžiagų potencialą bei pagerina atsparumą lietui.

padengimas ir išsilaikymas 
ant lapo paviršiaus 

V I S a p U S I Š K a  J a V Ų  a p S a U G a

•	 	Labai	gera	ir	ilga	apsauga	nuo	ligų,	
ypač	lapų	septoriozės,	miltligės

•	 	Patogus	naudojimas	–	nereikia	pridėti	
kitų	fungicidų

•	 	Geras	veikimas	nuo	stiebalūžės
•	 	Išskirtinai	geras	lapų	padengimas	ir	

atsparumas	lietui
•	 	Pilnoje	CaPaLo®	normoje	yra	ne	1,	bet	

daugiau	nei	2,5	fungicido!	

Naujas sisteminis BaSF fungicidas, skirtas kviečių, miežių, rugių, kvietrugių 
bei avižų apsaugai nuo pagrindinių grybinių ligų

Norint pagaminti gerą fungicidą, nepakanka tiesiog 
sumaišyti veikliąsias medžiagas. BASF atlieka dau-
gelį tyrimų, kad būtų sukurta tokia produkto forma, 
kuri atskleistų geriausias veikliųjų medžiagų savy-
bes. 

Gera produkto forma tai ne tik stabilumas, patvaru-
mas ir veikliosios medžiagos  kiekis litre. Tai ir pa-
pildomos medžiagos, kurios užtikrina gerą augalo 
padengimą, prikibimą ant paviršiaus, greitą pateki-
mą į augalą, atsparumą lietui, tinkamą lašelių dydį ir 
daugelį kitų savybių.

Lyginant su kitais produktais, pvz.: Tango® Super, 
CApALO® hektarinėje normoje yra net 250% dau-
giau įvairių priedų, kurie labai pagerina fungicido 
veikimą ir kitas jo savybes.

Naujausių technologijų CApALO® formuliacija užti-
krina išskirtinai gerą padengimą CApALO® ir jo išsi-
laikymą ant lapo paviršiaus.

Veikliosios medžiagos

CApALO® sudėtyje yra 3 skirtingų cheminių grupių veikliosios 
medžiagos, kurios užtikrina labai gerą ir platų veikimą nuo javų 
ligų ir sumažina atsparumo atsiradimo galimybę.

Epoksikonazolas pagrįstai laikomas stipriausia triazolų grupės 
veikliąja medžiaga, kuri naudojama gaminant pačius tobuliau-
sius BASF fungicidus (Opera® N, Allegro® Super, Bell®, Tango® 
Super ir kt). Epoksikonazolas blokuoja parazitinių grybų ląstelės 
membranų sudedamųjų dalių gamybą, greitai patenka į augalo 
audinius ir yra sistemiškai pernešamas augalo viduje. Epoksiko-
nazolas turi labai platų veikimo spektrą.

Fenpropimorfas yra morfolinų grupės veiklioji medžiaga, pasi-
žyminti greitu patekimu į augalus, dideliu atsparumu lietui, sis-
temiškumu ir veiksmingumu net esant žemai temperatūrai. Fen-
propimorfo veikimo spektras yra siauresnis nei triazolų, tačiau jis 
pasižymi labai geru gydomuoju veikimu nuo miltligės.

Metrafenonas – viena naujausių BASF veikliųjų medžiagų. Tai 
pirmoji pasaulyje benzofenonų grupės medžiaga, labai veiksmin-
gai sauganti nuo miltligės ir stiebalūžės. Išskirtinės metrafenono 
savybės yra ypatingas atsparumas lietui ir labai ilga apsauga (pil-
na norma apsaugo nuo miltligės visą sezoną!). 

Naujos kartos formuliacijos 
technologijos
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Veikimo spektras

Naudojimo rekomendacijos

Norma: 1,0–2,0 l/ha Capalo®

CApALO® pasižymi labai plačiu veikimo spektru, todėl 
jis gali būti naudojamas tiek pirmam (T1), tiek pagrin-
diniam purškimui nuo ligų (T2) visose grūdinėse kultū-
rose – kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose ir avižose.
Jei atliekamas tik vienas purškimas, tai naudojama 1,0-
2,0 l/ha nuo bamblėjimo iki žydėjimo pradžios.
Jei atliekami du purškimai, tai pirmą kartą purškiama 
bamblėjimo pradžioje, o antrą kartą paskutinio lapo ar 
plaukėjimo tarpsniuose.
Didesnę normą naudokite jautresnėse javų veislėse, sti-
priai plintant ligoms, kai reikalinga ilgesnė apsauga arba 
purškiama vieną kartą.
Nuo stiebalūžės naudojama 2,0 l/ha CApALO® nuo krū-
mijimosi pabaigos iki antro bamblio tarpsnio.

Bandymų rezultatai

Danijos Žemdirbystės institutas, registraciniai bandy-
mai 2005 ir 2006 (n=6).
Du purškimai (BBCH 31 ir BBCH 45-51). 
Derlius kontrolėje 78,4 cnt/ha.

Miltligė Rudosios rūdys Geltonosios rūdys Lapų septoriozė Kviečių dryžligė Varpų septoriozė Stiebalūžė

•••••  - ypatingai geras veikimas
••••  - labai geras veikimas

21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61-69 71-92

* Yra žinoma, kad fenpropimorfas ir metrafenonas dalinai apsaugo nuo 
lapų septoriozės, tai patvirtina mūsų bandymų ir praktinio naudojimo patir-
tis, tačiau tai neįrašyta etiketėje.

Epoksikonazolas Metrafenonas Fenpropimorfas

V I S a p U S I Š K a  J a V Ų  a p S a U G a

Lietuviškas pavadinimas Lotyniškas pavadinimas Kviečiai  Miežiai

Miltligė Blumeria graminis	 •••••	 •••••
Lapų septoriozė Mycosphaerella graminicola	 •••••
Varpų septoriozė Phaeosphaeria nodorum	 •••••
Geltonosios rūdys  Puccinia striiformis	 •••••
Rudosios rūdys Puccinia recondita	 •••••
Kviečių dryžligė Pyrenophora tritici-repentis	 ••••
Stiebalūžė Oculimacula spp.	 •••	 •••
Smulkiosios rūdys Puccinia hordei	 	 •••••
Dryžligės Pyrenophora spp.	 	 •••
Rinchosporiozė Rhynchosporium secalis		 	 ••••
Ramularija Ramularia collo-cygni	 	 ••
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Tango® Super CApALO®

+3,9

+4,3

+2,5Capalo® derliaus priedas, lyginant su Tango® Super – 
2,5–4,3 cnt/ha didesnis, priklausomai nuo panaudotos 
normos!

* *

Efektyvumas Veikliųjų medžiagų veikimas

•••  - geras veikimas
••  - dalinis veikimas
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