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Технічна підтримка компанії BASF

моб. (050) 310 19 81 (Kіровоград, Черкаси)
моб. (095) 355 78 67 (Вінниця, Житомир, Київ)
моб. (050) 381 52 01 (Тернопіль, Хмельницький)
моб. (095) 272 39 12 (Хмельницький)
моб. (050) 418 40 96 (Чернігів, Суми)
моб. (050) 358 92 24 (Харків, Полтава)
моб. (050) 312 99 23 (Одеса, Миколаїв)
моб. (050) 414 74 84 (Херсон)

Регіональні представництва компанії BASF

Центральний регіон:
моб. (050) 900 17 74 (Керівник регіону)
моб. (095) 286 24 31  (Керівник територіального підрозділу:  

Вінниця, Київ, Житомир)
моб. (050) 448 23 36  (Керівник територіального підрозділу:  

Черкаси, Кіровоград)
моб. (050) 355 78 64 (Вінниця)
моб. (050) 418 36 72 (Житомир)
моб. (050) 418 40 95 (Черкаси)
моб. (050) 315 54 25 (Київ) 

Південний регіон:
моб. (050) 310 23 40 (Керівник регіону)
моб. (050) 315 87 03  (Керівник територіального підрозділу:  

Дніпропетровськ, Запоріжжя)
моб. (050) 383 53 19  (Керівник територіального підрозділу:  

Одеса, Миколаїв)
моб. (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб. (050) 414 25 34 (Миколаїв)
моб. (050) 355 78 52 (Дніпропетровськ)
моб. (050) 355 76 41 (Одеса)
моб. (050) 418 75 38 (Херсон)

Східний регіон:
моб. (050) 384 83 68 (Керівник регіону)
моб. (095) 271 79 39 (Луганськ, Харків)
моб. (050) 418 36 82 (Суми)
моб. (050) 355 77 96 (Харків)
моб. (050) 315 59 35 (Полтава)

Західний регіон:
моб. (050) 331 85 73 (Керівник регіону)
моб. (050) 383 53 43  (Керівник територіального підрозділу: Львів, 

Закарпаття, Волинь, Рівне)
моб. (050) 417 55 38 (Волинь, Рівне) 
моб. (050) 315 85 03 (Тернопіль) 
моб. (050) 418 80 49 (Хмельницький)

Загальні вказівки щодо застосування / Відповідальність виробника
Ці ре ко мен дації ґрун ту ють ся на на шо му сьо годнішньо му досвіді й відповіда ють рег ла мен там, за твер д же ним реєстру ю чи ми ор га на ми. Во ни не 
звільня ють ко ри сту ва ча від влас ної оцінки та вра ху ван ня ве ли кої кількості фа к торів, що обу мо в лю ють ви ко ри стан ня та обіг на шо го пре па ра ту. 
Оскільки ви роб ник не впли ває на зберіган ня та ви ко ри стан ня і не мо же пе ре дба чи ти всі пов’язані з цим умо ви, відповідно він не не се відповідаль
ності за наслідки неправильно го зберіган ня та ви ко ри стан ня. Відповідальність за неправильне зберіган ня пре па ратів, су во ре до т ри ман ня ви мог 
тех но логії та рег ла ментів не суть ви роб ни ки сільсь ко гос по дарсь кої про дукції, зокрема ко ле к тивні, фер мерські гос по дар ст ва та інші ор ганізації, 
які ви ко ри сто ву ють пе с ти ци ди. Ви ко ри стан ня пре па ра ту в інших ви роб ни чих сфе рах або за інши ми рег ла мен та ми, перш за все на куль ту рах, які 
не вка зані в на ших ре ко мен даціях, на ми не вив ча лось. Особ ли во це сто сується ви ко ри стан ня, ре ко мен до ва но го офіційни ми ус та но ва ми, але не 
на ми. З на шо го бо ку ми ви к лю чаємо будьяку відповідальність за мож ливі наслідки та ко го ви ко ри стан ня пре па ра ту.
Різні фа к то ри, обу мо в лені місце ви ми та регіональ ни ми особ ли во стя ми, мо жуть впли ва ти на ефе к тивність пре па ра ту. Насамперед це по годні 
та ґрунто вокліма тичні умо ви, сор то ва спе цифіка, сівозміна, строк об ро бок, нор ми ви т рат, ба кові суміші з інши ми пре па ра та ми та до б ри ва
ми (не вка за ни ми в на ших ре ко мен даціях), на явність ре зи стент них ор ганізмів (па то генів, рос лин (бур’янів), ко мах та інших цільо вих ор ганізмів), 
невідповідна або невідре гуль о ва на техніка для ви ко ри стан ня тощо. За особливо несприятливих умов, не вра хо ва них ко ри сту ва ча ми, не мож на 
ви к лю чи ти зміну ефе к тив ності пре па ра ту чи навіть пош код жен ня куль тур них рос лин, за наслідки яких ми та наші тор гові парт не ри не мо же мо 
не сти відповідаль ності. Ко ри сту вач за собів за хи с ту рос лин без по се ред ньо не се відповідальність за техніку без пе ки при ви ко ри станні, зберіганні 
та транс пор ту ванні пе с ти цидів, а та кож за до т ри ман ня чинного за ко но дав ст ва що до без печ но го ви ко ри стан ня пе с ти цидів. BASF Agro 2016
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Характеристика фунгіциду

Діючі речовини 
епоксиконазол (62,5 г/л) +  
метрафенон (75,0 г/л) +  
фенпропіморф (200,0 г/л)

Препаративна форма 
суспоемульсія (СЕ)

Розподіл у рослині
системний, епісистемний  
і трансламінарний

Норма витрати препарату
1,0–1,5 л/га

Тип дії
профілактична 
лікувальна

Фаза застосування  
протягом періоду вегетації, 
оптимальний час внесення: від 
початку кущення до початку виходу 
у трубку (BBCH 21–32)

Культури
пшениця
ячмінь

Норми витрати робочої рідини
200–400 л/га 

Спектр дії
Пшениця: борошниста роса, сеп
торіоз, види іржі, церкоспорельоз, 
піренофороз
Ячмінь: борошниста роса, церко
спорельоз, ринхоспоріоз, гельмінто
споріоз, види іржі

Капало® 
Найміцніша ланка захисту

Фунгіцид вважається ефективним, якщо він:

Ключові  
характеристики 
фунгіциду

Висока системність, 
що гарантує 
тривалий захист 
вже сформованих і  
новоутворених  
органів рослини

Контроль ранніх  
хвороб листя та 
стебла

Контроль ранніх  
хвороб зернових

Залишатися  
біля основи стебла

Завдання фунгіцидної обробки

Контроль поширення хвороб до появи прапорцевого 
листка (до наступної фунгіцидної обробки).
Захист від прикореневих гнилей. 
Забезпечення максимальної ефективності функціону
вання фотосинтетичної поверхні листків. 
Захист 3го листка (перший листок, який бере участь у 
наливі зерна).
Створення сприятливих умов для збереження продук
тивного стеблостою, закладки колосків у колосі і квіток 
в колосках.
Підвищення ефективності Т2 і Т3 фунгіцидних обробок 
за рахунок зниження інфекційного навантаження.
Фаза ВВСН 31–32 (початок виходу рослин у трубку) 

Захист посівів зернових від хвороб на початкових етапах 
органогенезу (фаза кущення).
Підтримання на належному рівні фотосинтетичної про
дуктивності посівів.
Створення сприятливих умов для продуктивного кущен
ня й закладки елементів колоса.
Зниження ризику епіфітотійного розвитку хвороб у 
наступні  періоди вегетації.
До фази ВВСН 30 (до початку виходу рослин у трубку)   

T1

T0

Капало® 
Надійний фундамент високого врожаю

Фунгіцид Капало® –  
новий стандарт у контролі 
найбільш шкодочинних хвороб 
зернових культур завдяки вда
лому поєднанню трьох висо
коефективних діючих речовин  
у сучасній формуляції. 

Захист посівів зернових культур від хвороб у період 
кущення – поява прапорцевого листка (BBCH 21–37) є 
ключовою передумовою формування високого рівня про-
дуктивності, оскільки:

 9 Дає рослині оптимальну вихідну позицію для подальшого 
розвитку. Саме у цей період відбувається закладка та форму
вання кількості продуктивних стебел, плодоелементів колосу

 9 Ефективний і довготривалий захист запобігає редукуванню 
продуктивних стебел та сприяє кращій закладці колосків у колосі

 9 Системний захист посівів зернових культур на початко
вих етапах органогенезу є важливою передумовою уникнен
ня епіфітотійного поширення хвороб та утримання посівів 
у здоровому стані протягом усього періоду вегетації

• має широкий спектр дії та ефективно контро
лює грибні хвороби

• характеризується гнучкістю щодо строків 
застосування та діапазону робочих температур

• Забезпечує рівномірний розподіл поверх
нею листя, накопичення продукту та швидке 
поглинання діючих речовин

• має як профілактичну, так і лікувальну дію
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Фузаріоз

Почорніння колосу 

Септоріоз колосу  

Септоріоз листя

Бура іржа

Жовта плямистість листя

 Борошниста роса

Ламкість стебел  

Перша обробка

Капало®

  
Рис. 2. Діючі речовини, що входять до складу Капало®

Фенпропіморф

Метрафенон

Системна речовина з групи морфолінів, яка швидко поглина
ється рослиною та транспортується її тканинами.
Фенпропіморф також пришвидшує поглинання епоксиконазо
лу тканинами листка («ефект просування»), що підвищує ефек
тивну дію останнього.

Речовина з групи бензофенонів, що має трансламінарні та 
епісистемні властивості. Вона швидко перерозподіляється у 
тканинах у місці потрапляння на рослину та здатна до пере
розподілу у газовій фазі (епісистемна дія), що забезпечує 
захист частин рослини, на які препарат не потрапив.

Капало® 
Ідеальне поєднання трьох діючих речовин  
із різним механізмом та спектром дії

Поєднання діючих речо-
вин з групи триазолів, мор-
фолінів і бензофенонів у 
фунгіциді Капало® забез-
печує надзвичайно високу 
фунгіцидну ефективність 
та раціональність з точки 
зору управління виникнен-
ня резистентності. 

Комбінація епоксиконазолу, 
метрафенону та фенпропі
морфу в ретельно підібраних 
співвідношеннях у поєднанні 
із сучасною препаративною 
формою забезпечує винят

ковий розподіл препарату 
по поверхні рослин, швидке 
поглинання діючих речовин, 
надзвичайно високу ефек
тивність та довготривалий 
захист від широкого спек
тра хвороб. Різний меха
нізм дії на збудника та різні 
шляхи перерозподілу діючих 
речовин у рослині фунгіциду 
Капало® не лише гарантують 
неперевершений довготри
валий захист, а й забезпечу
ють уникнення формування 
резистентних рас збудників 
хвороб (рис. 2).

Рис. 1. Місце фунгіциду Капало® в системі захисту зернових культур

Епоксиконазол
Найефективніший триазол в історії захисту зернових культур. 
Діюча речовина швидко поглинається та системно й рівно
мірно розподіляється рослиною. Здатність рухатись у рос
лині акропетально (знизу вгору) дає можливість потрапляти у 
нові прирости рослин та надійно їх захищати.

Переваги фунгіциду:

• Ідеальна комбінація діючих речовин з високою 
ефективністю проти широкого спектра хвороб 
листя та стебла

• Довготривала дія

• Блискавичне проникнення в рослину та стоп-ефект  
на збудника

• Неперевершений розподіл та утримання на рослині

• Стійкість до змивання опадами

Капало® – високопрофесій
ний вибір для профілактики 
та контролю широкого спек
тра хвороб у посівах зернових 
культур від початку кущення 
до появи прапорцевого лист
ка (рис. 1).



6 7Капало®
Найміцніша ланка захисту 

Експерти  
у боротьбі  

із борошнистою росою
метрафенон  

Фенпропіморф

Капало®

Фенпропіморф має 
ефективну лікуваль
ну дію проти борош

нистої роси, іржі та ринхо
споріозу.

Метрафенон забез
печує відмінний 
контроль борошнис

тої роси та ламкості стебел 
на будьякій стадії розвитку 
збудника. 

Епоксиконазол ха
рактеризується від
мінною лікуваль

ною, а також довготривалою 
захисною дією проти іржі, 
септоріозу листя й колосу, 
ринхоспоріозу тощо. 

1 2 3

Вода

Капало®

 
Рис. 4–6. Обприскування водою (для порівняння) демонструє, як кра-
плини води відштовхуються від листка, не залишаючись на поверхні, 
після потрапляння на неї 

 
Рис. 7–9. Завдяки новітній формуляції Капало® крапля препарату 
міцно утримується на поверхні листка та рівномірно розтікається 
одразу після нанесення

Капало® 
Досконала формуляція

Експерти  
у боротьбі  

з іржею

Епоксиконазол
Фенпропіморф

Експерт  
у боротьбі 
із ламкістю 

стебел

Meтрафенон

Експерт у боротьбi 
з септоріозом

Eпоксиконазол

Капало® діє ще ефективніше 
завдяки інноваційній формулі 
(«Stiсk and Staу»):

 9 Відмінний розподіл об- 
робленою поверхнею
Препарат має малий кут кон
такту краплі рідини фунгіци
ду із поверхнею листка, що 
забезпечує швидке та рівно
мірне розтікання поверхнею 
на більшій площі («вкрита 
поверхня листка»)

 9 Високий ступінь адгезії з 
поверхнею
Одразу після потрапляння 
на листок крапля препарату 
міцно закріплюється на його 
поверхні, що запобігає стікан
ню та зменшенню ефективнос
ті роботи фунгіциду («засвою
ється із першою краплею»)

 9 Краще засвоєння та дов-
готривалий захисний ефект 
Крапля фунгіциду Капало® 
швидко проникає всереди
ну листка, а склад препарату 
забезпечує довготривалий фун
гіцидний ефект («перевага дов
готривалої дії високоякісного 
продукту»)

 9швидка дія препарату 
Блискавичний стопефект на 
збудника хвороби

 9 Відмінна стійкість до зми-
вання опадами («надійність у 
застосуванні»)

Фунгіцид Капало®
дає можливість надійно захис
тити посіви від збудників хво
роб, що з’являються на ран
ніх фазах розвит ку рослин 
(борошниста роса, ламкість 
стебел, септоріоз, іржа), коли 
через несприятливий темпе
ратурний режим контроль над 
ними ускладнюється (рис. 3). 

Інноваційна формуляція Капало® забезпечує високий рівень 
адгезії та утримання продукту після його внесення порівня
но зі стандартними препаратами, а також краще покриття 
поверхні листка (рис. 4–9). Саме ці властивості підвищують 
ефективність діючих речовин у боротьбі з хворобами.

Унікальна формуляція фун-
гіциду Капало® забезпечує 
відмінний розподіл поверх-
нею, швидке поглинання 
препарату та високий сту-
пінь адгезії.

Сучасні засоби захисту рос
лин мають не лише забезпе
чувати високий рівень конт
ролю хвороб, а й відповідати 
низці інших вимог, які вису
вають до них аграрії. Досить 
легко помістити в одну 
ємність окремі діючі речови
ни з відомими фунгіцидними 
властивостями, однак опти
мізувати властивості готово
го продукту та максимально 
розкрити в ньому потенціал 

кожної з діючих речовин – 
непросте завдання. Саме 
препаративна форма (фор
муляція) продукту є визна
чальною для розкриття його 
хімічних і фізичних власти
востей, забезпечення зруч
ності у використанні та, 
що головне, – покращення 
фунгіцидної ефективності, 
зменшення залежності від 
погодних умов, а також при
датності для змішування з 
іншими препаратами. Якість 
та інноваційність створе
ної формуляції фунгіциду 
Капало® стверджують нові 
стандарти у сфері виробни
цтва пестицидів.

Три діючих речовини ідеально доповнюють одна одну та 
забезпечують надійний і всебічний захист Ваших посівів

 
Рис. 3. Складові фунгіциду Капало®, що забезпечують успішний 
контроль хвороб у посівах зернових культур
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Капало® 
Універсальний захист від широкого 
спектра хвороб листя та стебла

Капало® – фунгіцид, що демонструє високу ефективність 
та тривалу захисну дію в широкому діапазоні температур.  
Це дає можливість контролювати поширення борошнистої 
роси й ламкості стебел, які прогресують за низьких плюсових 
температур, а також збудників септоріозу, видів іржі, ринхос
поріозу, темнобурої плямистості та інших, для розвитку яких 
оптимальними є температури вище 20оС (рис. 10). 

Примітка: помірна ефективність – препарат контролює хвороби на рівні 40–50% та суттєво пригнічує їх розвиток
Висока ефективність – препарат забезпечує максимально можливу ефективність контролю хвороб та 
запобігання їх виникненню

помірна ефективність

висока ефективність
 
Рис. 10. Спектр хвороб, що контролює Капало®

Ринхоспоріоз
(Rhynchosporium secalis)

Сітчаста плямистість
(Pyrenophora teres)

Темно-бура 
плямистість

(Bipolaris sorokiniana)

Септоріоз листя
(Septoria tritici)

Септоріоз колосу
(Septoria nodorum)

Бура іржа,  
жовта іржа

(Puccinia recondite,  
P. striiformis) 

Піренофороз
(Drechslera tritici-repentis)

Ламкість стебел
(Pseudocercosporella 

herpotrichoides)

Борошниста роса
(Erysiphe graminis)

Надійний захист посівів зер
нових культур від хвороб на 
початкових етапах органоге
незу, коли формується кіль
кість продуктивних стебел 
та відбувається закладка 
елементів колосу, є однією з 
передумов отримання посівів 
із високим рівнем продуктив
ності. Ефективний контроль 

борошнистої роси, септоріо
зу листя, бурої та жовтої іржі, 
ринхоспоріозу, сітчастої пля
мистості тощо, який забезпе
чує фунгіцид Капало®, сприяє 
збереженню площі листової 
поверхні, підвищенню про
дуктивності фотосинтезу та 
забезпеченню всіх органів 
рослин достатньою кількіс

тю продуктів асиміляції, які 
необхідні для підтримання 
процесів життєдіяльності та 
формування високого рівня 
врожаю. За таких умов рос
лини швидко ростуть і роз
виваються та здатні проти
стояти негативному впливу 
стресових погодних умов.

Польові досліди, Польща, 2011–2013, кількість дослідів 
n=10
Середній показник ступеня ураження посівів борош-
нистою росою на контролі U=6,4%

Рис. 11. Ефективність фунгіциду Капало® щодо контро-
лю борошнистої роси у посівах озимої пшениці через 
20–40 днів після внесення

Польові досліди, Польща, 2007–2012, кількість дослідів 
n=9
Середній показник ступеня ураження посівів 
септоріозом листя на контролі U=14,8%

Рис. 12. Ефективність фунгіциду Капало® щодо 
контролю септоріозу листя у посівах озимої пшениці 
через 30–40 днів після внесення 

Польові досліди, Польща, Велика Британія, 2008–2012, 
кількість дослідів n=7
Середній показник ступеня ураження посівів борошни-
стою росою на контролі U=11,2%

Рис. 13. Ефективність фунгіциду Капало® щодо контро-
лю бурої іржі у посівах озимої пшениці через 30–40 днів 
після внесення

100

90

80

70

60

50
Капало®, 1,5 л/гаКапало®, 1,0 л/га

Е
ф

е
к

ти
в

н
іс

ть
 к

о
н

тр
о

л
ю

, 
%

83
86

100

90

80

70

60

50

Капало®, 1,0 л/га

Е
ф

е
к

ти
в

н
іс

ть
 к

о
н

тр
о

л
ю

, 
%

87

100

90

80

70

60

50
Капало®, 1,5 л/гаКапало®, 1,0 л/га

74
78

Е
ф

е
к

ти
в

н
іс

ть
 к

о
н

тр
о

л
ю

, 
%

Капало® за декілька років на ринку 
Європи вже має багато прихильників, пре
парат довів свою ефективність у числен
них дослідах та на виробничих посівах  
(рис. 11–13). Завжди на крок попереду 
порівняно зі стандартними продуктами на 
ринку.

Капало®
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Культура

Норма  
витрати  

препарату, 
л/га

Спектр дії
Особливості  

застосування

Пшениця

1,0–1,5

Борошниста роса, септоріоз, види 
іржі, церкоспорельоз, піренофороз 

Обробка  
в період вегетації про

філактично або за появи 
перших ознак хвороби.  
Витрата робочої рідини – 

200–400 л/гаЯчмінь
Борошниста роса, церкоспорельоз, 

ринхоспоріоз, гельмінтоспоріоз, 
види іржі 

Система захисту посівів озимої пшениці

 
Рис. 14. Система захисту озимої пшениці

ВВСН ЕС 

* за потреби для контролю хвороб колосу

Медакс® Топ
 0,5–1,0 л/га

Хлормекват-Хлорид 750
1,5 л/га

Бі-58® Новий + Фастак® 
1,5 л/га            0,15 л/га

Бі-58® Новий + Фастак® 
1,2 л/га            0,15 л/га

Адексар® Плюс
0,5–1,0 л/га

Діанат®
0,3 л/га

Капало® 
1,0–1,25 л/га

Абакус®
1,25–1,5 л/га

Осіріс® 
Стар*

1,0–1,5 л/га

Медакс® Топ
 0,5–1,0 л/га

Хлормекват-Хлорид 750
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4,0 л/га

Бі-58® Новий + Фастак® 
1,5 л/га            0,15 л/га

Бі-58® Новий + Фастак® 
1,2 л/га            0,15 л/га

Медакс® 
Топ

 0,5–1,0 
л/га

Адексар® Плюс
0,75–1,0 л/га

Капало® 
1,0–1,5 л/га

Осіріс® 
Стар

1,5 л/га

Отримай більше

О
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ай

 б
іл

ьш
е

Отримай більше

восени

або

зона недостатнього 
зволоження

зона достатнього 
зволоження

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Капало® 
Регламент застосування

Капало® закладає надійний фундамент Вашого 
високого врожаю:

• Найкращий вибір для першої фунгіцидної обробки (ВВСН 21–32) у посівах зернових 
культур

• Перевірена ключова ланка у боротьбі з найважливішими хворобами листя та стебел, 
зокрема з борошнистою росою

• Випробуваний за екстремальних погодних умов для контролю хвороб

• Надзвичайний захист та профілактична дія завдяки поєднанню трьох високоефективних 
діючих речовин

Капало® застосовується як у традиційних, так  
і в інтегрованих системах захисту зернових культур  (рис. 14) 
у господарствах з різним ресурсним потенціалом та за різних 
ґрунтовокліматичних умов.

Для першої обробки ми рекомендуємо використати Капало®. У свою чергу, Адексар® Плюс, 
Абакус® та Осіріс® Стар будуть надійними помічниками у захисті посівів зернових культур у 
другій половині вегетаційного періоду – від появи прапорцевого листка до збирання врожаю. 
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Капало® 
Досвід використання  
в Україні

Фунгіцид Капало® найчасті
ше застосовується під час 
першої фунгіцидної обробки 
у період кущення – початок 
виходу у трубку (BBCH 21–32) 
в системах захисту посівів 
пшениці та ячменю, де його 
роботу на більш пізніх ета
пах органогенезу з метою 
захисту прапорцевого лист
ка та колосу доповнюють  
Адексар® Плюс, Абакус®, 
Осіріс® Стар, Рекс® Дуо.
Такий підхід є цілком логіч
ним. Адже внесення Капало® 
на цьому етапі росту й розви
тку зернових культур дозво
ляє найбільш повно розкри
ти потенціал продукту. В цей 
період ми стикаємося з таки
ми викликами, як поширення 
борошнистої роси, септоріо
зу листя, жовтої іржі, ринхос
поріозу, сітчастої й темно
бурої плямистості тощо. І все 
це на фоні низьких позитив

них температур або значного 
їх коливання. Саме ця обста
вина доволі часто стає при
чиною низької ефективності 
фунгіцидів при застосуванні 
у період кущення – початок 
виходу у трубку. Однак це не 
стосується Капало®. Вдале 
поєднання діючих речо
вин забезпечує ефективний 
контроль поширення збудни
ків хвороб вже за середньо
добової температури повітря 
+5°С, що дозволяє розпоча
ти фунгіцидний захист ще на 
початкових стадіях інфіку
вання рослин.
Висока ефективність фун
гіциду Капало® в умовах 
України була перевірена зна
чною кількістю польових 
досліджень та виробничих 
випробувань. Для прикладу, 
в умовах Агроцентрів ком
панії BASF, які розташовані 
в Київській та хмельницькій 

Польові досліди, Україна, 2014, (кількість дослідів n=4)

Середній показник ступеня ураження посівів 
септоріозом листя на контролі U=17,8%; 

Рис. 16. Ефективність фунгіциду Капало® щодо 
контролю септоріозу листя у посівах озимої пшениці 
на протязі 10–40 днів після внесення

Польові досліди, Україна, 2014, (кількість дослідів n=2)

Ступінь ураження посівів борошнистою росою на 
контролі U=6–9% 

Рис. 15. Ефективність фунгіциду Капало® щодо 
контролю борошнистої роси у посівах озимої пшениці 
через 10–40 днів після внесення
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Капало® – схвалений провід
ними європейськими та укра
їнськими виробниками сіль
ськогосподарської продукції. 

Фунгіцид Капало® посідає 
чільне місце у системах захис
ту озимих та ярих зернових 
колосових культур від хво
роб у країнах ЄС. Ареал його 
застосування охоплює десят
ки тисяч гектарів у Польщі, 
Німеччині, Чехії, Словаччині, 
Латвії, а починаючи з 2013 р. 
він активно розпочав заво-
йовувати ринок пестицидів 
і в Україні. Аграрії на влас
ному досвіді змогли переко
натися у високій фунгіцид
ній активності Капало® проти 
широкого спектру хвороб, а 
також оцінити непереверше
ний за тривалістю захисний 
ефект – до 40 днів активної 
вегетації.

областях, застосування Капало® в нормі  
1,0 і 1,5 л/га забезпечило ефективний контр
оль борошнистої роси й септоріозу листя в 
середньому на рівні 79–82 і 70–78% відпо
відно на протязі 40 днів після внесення. При 
цьому весняний період вегетації зернових 
культур характеризувався нестабільним тем
пературним режимом з різкими пониження
ми до 2…4°С (рис. 15 і 16).
Ефективний фунгіцидний захист у період 
кущення – початок виходу у трубку це не 
лише контроль збудників хвороб та збере
ження фотосинтетичної поверхні листків, 
а й закладка основи майбутнього врожаю. 
Адже в цей період відбувається продуктив
не кущення рослин, формування колоско

вого стрижня та закладка колосків у коло
сі. Зниження інтенсивності фотосинтетичної 
діяльності посівів у цей період в результаті 
ураження хворобами, пошкодження шкідни
ками, конкуренції з боку бур’янів та нестача 
поживних речовин і вологи призводять до 
зрідження продуктивного стеблостою, фор
мування колосу з низькою потенційною про
дуктивністю. Наслідком є недобір врожаю, 
погіршення його якості та низька конкурен
тоспроможність продукції. Тому, формуючи 
систему захисту посівів, необхідно доволі 
виважено підходити до вибору пестицидів, 
зокрема фунгіцидів, адже на «кону» рівень 
майбутнього врожаю. 
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Контроль Капало®, 1,5 л/га

Рис. 19. Ефект від внесення фунгіциду Капало®

Вагомим аргументом на користь використання фунгіциду 
Капало® у системі захисту зернових культур є рівень збере
женого врожаю, який забезпечує використання цього про
дукту. 

Зокрема, внесення Капало® в умовах хмельницької облас
ті на посівах озимої пшениці сорту Фаворитка дозволило 
додатково отримати 7,5–9,3 ц/га зерна, що становить додат
кових 15–18% від урожаю на контролі (рис. 17). При цьому 
інших фунгіцидних обробок на посівах озимої пшениці не 
проводили.

Аналогічні тенденції щодо впливу фунгіциду 
Капало® на продуктивність озимої пшениці 
було відмічено і в умовах Київської області 
(рис. 18). Ефективний фунгіцидний захист 
посівів від борошнистої роси й септоріозу 

у період виходу рослин у трубку – вихід 
колоса дозволив додатково реалізувати  
21,1–24,6 ц/га потенційної урожайності сорту 
Центилівка, що становить +37–43% від 
сформованої урожайності на контролі.

Рис. 17. Вплив фунгіциду Капало® на урожайність озимої пшениці сорту Фаворитка в умовах  
Хмельницької обл., 2013
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Рис. 18. Вплив фунгіциду Капало® на урожайність озимої пшениці сорту Центилівка в умовах  
Київської обл., 2014

Отже, використання фунгіциду Капало® у посівах зернових 
культур є одним з дієвих важелів на шляху до реалізації 
потенційної продуктивності районованих сортів інтенсивного 
типу (рис. 19).


