
Захисти свою картоплю

• Високоефективний захист картоплі від ризоктоніозу

• Довгостроковий захист - до 6 місяців

• Відсутність негативного впливу на швидкість сходів та рост рослин

• Флутоланіл має як захисну, так і лікувальну дію

• Має захисну дію проти основних хвороб картоплі, що  
поширюються в грунті

Moncut 460 SC Інноваційний фунгіцидний протруйник 
насіннєвих бульб картоплі проти ризоктоніозу.

Продукт містить сучасну діючу речовину - Флутоланіл.



Механізм дії
Діюча речовина Монкат® - флутоланіл - сучасна молекула з виключно довготривалою системною дією. Флутоланіл 
діє як профілактично так і лікувально. Незалежно від погодних умов, Монкат® залишається високоефективним - до 

6 місяців після обробки! Ефективність препарату не залежить від ультрафіолету, РН та типів грунтів.

Швидка та рівномірна поява сходів
Монкат® - один з найбезпечніших препаратів на сьогодні для картоплі. Кращий приклад цього - це відсутність 
впливу на темпи сходів та подальшого розвитку рослин. В результаті однорідність як рослин картоплі, так і 
бульб може бути значно поліпшена. Ця особливість є надзвичайно важливою у разі раннього вирощування 

картоплі - дозволяє почати збирання до 7 днів раніше, ніж картопля, оброблена іншими препаратами.

Висока ефективність!
Європейський досвід показує, що Монкат® -один 
з найефективніших протруйників бульб картоплі 
від ризоктоніозу. Багаторічні спостереження ви-
робника препарату дозволяють стверджувати, що 
Монкат® знижує зараженість паршою сріблястою 
та антракнозом.

Врожайність та якість
Практика виробників картоплі з усієї Європи показує, 
що Монкат® не тільки чудово захищає картоплю від 
хвороб, але і дозволяє отримати високоякісний уро-
жай. Вирівняні бульби та зменшення вторинних інфек-
цій комплексу хвороб, протягом сезону, сприятимуть 

вашому успіху на ринку!

Belchim Crop Protection
Technologielaan 7,  
B-1840 Londerzeel
Tel: + 32 (0)52 30 09 06
Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:  
Тітов Олексій: +380 (50) 383 81 93  

Суріс Олександр: +380 (50) 527 44 85  
Штефан Андрій: +380 (66) 703 57 71

www.belchim.ua
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Досліди Londerzeel, Belgia

Комерційна врожайність відносно контролю,%

Норма застосування:  
0,2 л/1 т насіння


