
СИСТЕМЕН
ФУНГИЦИД

С ПРЕДПАЗНО
И ЛЕЧЕБНО

ДЕЙСТВИЕ

          СЪКРУШИТЕЛЯТ
       НА ГЪБНИТЕ И
    БАКТЕРИАЛНИ
 БОЛЕСТИ



АРМЕТИЛ С съдържа металаксил, който има системно действие, прониква в растението много 
бързо (30 минути) и осигурява добра защита дори ако завали скоро след приложението. Пред-
пазното действие на продукта се обуславя от наличието на меден оксихлорид.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, Испания

АРМЕТИЛ С

Време на приложение:

Първото третиране следва да се направи превантивно срещу първите прояви на болестта 
съгласно сигнализацията за региона. Следващите две третирания се извършват преди 
цъфтеж и в края на цъфтежа. В случай на нужда от четвърто третиране, то да се направи 
14 дни след цъфтеж. След препоръчителния максимален брой приложения следващите 
фунгицидни третирания да се правят с контактни фунгициди. Интервалът между послед-
ното третиране с АРМЕТИЛ С и следващия контактен фунгицид да е 10 дни.
Третирането на лозята с АРМЕТИЛ С не влияе на процеса на ферментация или качест-
вото на виното при спазване на карантинния срок.

Предимства:

 Безкомпромисен в борбата срещу гъбните болести.
 Отлично действие срещу бактериалните болести.
 Системно действие.
 Отлична разтворимост.
 Европейско качество.

Активно вещество:

8 % металаксил + 67,2 % меден оксихлорид (40 % чиста мед (Cu))

Смесимост:

АРМЕТИЛ С е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди с изключение 
на тези с алкална реакция и калиев перманганат. Препоръчително е да се направи тест 
за смесимост преди употреба.

Разрешена употреба:

АРМЕТИЛ С е разрешен за употреба при следните култури:

Култура
Вредител или група 
вредители, с които

се води борба

Доза 
гр/дка

Карантинен 
срок (дни)

Брой 
третирания
мин – макс

Интервал 
между трети-

ранията
Лозя (десертни 
сортове)

Мана по лозата
(Plasmopara viticola) 250 20 1-3 Максимум

14 дни
Лозя (винени
сортове)

Мана по лозата
(Plasmopara viticola) 250 20 1-4 Максимум

14 дни

ВНОСИТЕЛ:
АГРОТЕКСИМ ЕООД, 1574 София, бул. Шипченски проход № 79, тел.: 02/ 870 00 33
web: agroteximbg.com, e-mail: agrotexim@abv.bg, www.facebook.com/CalliopeAgro


