
Стірокап 80, ВГ Діюча речовина: каптан, 800 г/кг
Хімічна група: фталіміди

Розподіл у рослині (або спосіб дії): Контактний
Препаративна форма: водорозчинні гранули (ВГ)

Призначення препарату: Контактний фунгіцид захисної дії з лікувальним ефектом для захисту плодових та польових культур. 

Механізм дії: має три механізми порушення життєдіяльності патогенів, що призводить до їхньої загибелі і виключає 
імовірність виникнення резистентності до препарату.

STYROCAP 80, WG

Норма витрати робочого розчину: ПЛОДОВІ КУЛЬТУРИ 500 – 1000 Л/ГА, ПОЛЬОВІ КУЛЬТУРИ 200-400 Л/ГА;

Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: 2 клас небезпечності

Гарантійний строк зберігання: 2 роки при температурі від 5°С до +30°С в непошкодженій заводській упаковці.
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Обприскування в період вегетації за 
появи перших ознак одного із 
захворювань. Наступні обробки 

проводять з інтервалом 7-14 днів

Обприскування в період вегетації за 
появи перших ознак одного із 
захворювань. Наступні обробки 
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Застосування препарату

Парша, сіра
гниль плодів

Аскохітоз,
фузаріоз

Швидкість дії: 
починає діяти одразу після обробки 

Період захисної дії:
до двох тижнів залежно від погодних умов. 

Сумісність з іншими препаратами
Препарат суміщається з багатьма інсектицидами (в т.ч. 
акарицидами) та фунгіцидами, що належать до різних 
хімічних груп. Стірокап не суміщається з лужними 
речовинами (сірка, мідні препарати) і мінеральними 
оліями. Не рекомендується змішувати препарат з 
концентратами емульсій. Перед приготуванням бакової 
суміші з іншими препаратами обов’язково 
рекомендується провести тест на фізико-хімічну 
сумісність компонентів.

Переваги: 

Незамінний в антирезистентних стратегіях 
захисту від збудників хвороб.

Висока ефективність проти основних хвороб.

Може застосовуватись на всіх фазах розвитку 
культури

Підвищує товарну якість та покращує 
зберігання плодів.

Не фітотоксичний та безпечний для бджіл. 

Ідеальний партнер у суміші з фунгіцидами 
системної дії.
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