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Capalo® 
Sisteminis morfolinų, benzofenonų ir triazolų grupės fungicidas skirtas žieminių ir 
vasarinių kviečių, kvietrugių, žieminių rugių bei žieminių ir vasarinių miežių, avižų 
apsaugai nuo grybinių ligų.

Veikliosios medžiagos: epoksikonazolas 62,5 g/l 
fenpropimorfas 200 g/l 
metrafenonas 75 g/l

Produkto forma: vandeninė suspoemulsija

Pakuotė: 10 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO būDAS

Capalo yra sisteminis fungicidas, kurio visos trys veikliosios medžiagos turi apsau-
ginį, gydomąjį ir naikinamąjį veikimą nuo grybinių ligų. Veiklioji medžiaga epoksiko-
nazolas priklauso triazolų grupės fungicidams. Jis gerai ir ilgam apsaugo nuo visų 
svarbiausių ligų, tokių kaip septoriozės, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, dryžligės, 
rūdys.

Fenpropimorfas priklauso kitai fungicidų grupei – morfolinams. Jis labai greitai pa-
tenka į augalą, turi labai gerą apsauginį ir gydomąjį poveikį nuo miltligės, rinchospo-
riozės ir rūdžių, be to, gerai veikia ir vėsiu oru (nuo +6°C).

Fungicidas
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Trečia Capalo veiklioji medžiaga  – metrafenonas priklauso benzofenų cheminei 
grupei. Jis pasižymi unikaliu veikimo būdu – turi apsauginį, gydomąjį ir antisporulia-
cinį poveikį nuo miltligės, iš dalies veiksmingas ir nuo stiebalūžės.

Panaudojus 1,0–2,0 l/ha Capalo, javai apsaugomi nuo ligų 3–4 savaites, priklauso-
mai nuo augimo sąlygų ir ligų išplitimo. Po nupurškimo fungicidas patenka į augalą, 
kai tik tirpalas nudžiūna nuo lapų paviršiaus. Po valandos prasidėjęs lietus neturi 
jokios neigiamos įtakos fungicido veikimui.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai Ligos Norma  
l/ha

Naudojimas

Žieminiai  
rugiai

Miltligė, 
rinchosporiozė,
rudosios rūdys,
stiebalūžė*

2,0 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius 
pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai 
nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabai-
gos (BBCH 30–69).

Žieminiai ir 
vasariniai 
kviečiai

Kviečių dryžligė,
lapų septoriozė,
lapų ir varpų septorio-
zė, miltligė, rudosios 
rūdys, geltonosios 
rūdys, stiebalūžė* 

1,0–2,0 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius 
pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai 
nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabai-
gos (BBCH 30–69).

Žieminiai ir 
vasariniai 
miežiai

Tinkliškoji dryžligė,
miltligė,
rinchosporiozė,
smulkiosios rūdys

1,0–2,0 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius 
pirmiesiems ligos požymiams arba profilak-
tiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo 
pabaigos (BBCH 30–69).

Avižos Miltligė,
vainikuotosios rūdys

2,0 Pasėliai sezono metu purškiami pasirodžius 
pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai 
nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabai-
gos (BBCH 30–69).

Žieminiai ir 
vasariniai 
kvietrugiai

Lapų septoriozė,
lapų ir varpų septorio-
zė, miltligė, geltono-
sios rūdys, rudosios 
rūdys, stiebalūžė* 

2,0 Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą 
pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba 
profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki žy-
dėjimo pabaigos (BBCH 30–69).

* Nuo stiebalūžės purškiama 2,0 l/ha Capalo bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32).

Planuojant purškimus, didesnę normą naudokite jautresnėse ligoms javų veislėse, 
kai ligos plinta stipriai. Mažesnę normą naudokite atsparesnių ligoms veislių javuose, 
kai ligos plinta silpnai. Veiksmingumas priklauso nuo ligų išplitimo ir augalų augimo 
intensyvumo bei oro sąlygų.
Didžiausias purškimų skaičius – 1, purškiant po 1,0 l/ha – 2.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
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MAIŠYMAS

Capalo galima maišyti su herbicidais Arrat ir Biathlon 4D, augimo reguliatoriais 
Cycocel 750, Medax Max, Medax Top, Terpal, insekticidu Fastac 50 ir kitais BASF 
fungicidais taip pat su mikroelementinėmis trąšomis.

Į purkštuvo baką supylę Capalo gerai išmaišykite ir tik po to pilkite kitą produktą. 
Atidžiai perskaitykite maišomų produktų naudojimo rekomendacijas.

•	 Atminkite,	kad	Terpal	į	mišinius	visada	pilamas	paskutinis!

•	 Capalo	galima	maišyti	su	karbamidu.	Tačiau	jei	karbamido	naudojama	daugiau	nei	
20 kg/ha (produkto) ir oro temperatūra viršija +20°C, maža santykinė oro drėgmė, 
didelis temperatūrų svyravimas dienos – nakties metu, galimi kai kurių veislių au-
galų apdeginimai.

•	 Prieš	maišymą	karbamidą	gerai	ištirpinti.	Pirma	pilamas	Capalo	bei	kiti	maišymo	
partneriai, gerai išmaišoma ir po to supilamas ištirpintas karbamidas.

Vandens kiekis – 200–400 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 1 val.

Padengimas ir išsilaikymas ant lapo paviršiaus 
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