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ЛІНКОР®
ЛІНКОР – чудуу овий системний фунгіцид, створений для
захисту садових кулуу ьтьь ур від борошнистої роси та парші. 

Склад: Дифеноконазол, 250 г/гг л// .

Упаковка: 2 мл (емульуу гуючий концентрат).

Переваги препарату:
Швидке проникнення в рослину
Активний захист навіть за вологої погоди
Збереження листового апарату
Збільшення врожаю наступного сезону

ЛІНКОР відзначається сильною лікувальною та профілактичною
дією. Зберігає свої властивості незалежно від погодних умов.
Препарат має тривалий захисний період, що забезпечує
збереження листового апарату до пізньої осені.
Відноситься до класу малотоксичних препаратів (III клас небез-
печності). Не токсичний для бджіл і птахів.

Оптимальна температура застосування від +150С до +250С

Фунгіцид
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Рекомендації щодо застосування:

Культура Шкідник Норма витрати Особливості застосування
Строк останньої

обробки до збирання
врожаю, днів

Максимальна
кратність
обробок

Яблуня Борошниста
роса, парша

2 мл на 10 л води
2-5 л розчину на дерево

У фазу зеленого конуса та рожевого
бутона. Наступні обробки після

цвітіння, з інтервалом 10-15 днів
20 4

Норми витрати:
Вміст пакету, 2 уу мл препарату, розвеуу сти в 10 л води. Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням в кількостях, необхідних для об-
робки.
Витрата робочого розчину: 2 л на молоді та 5 л на дорослі дерева відповідно.
Строк останньої обробки до збирання врожаю – 20 днів.

Світовий досвід застосування: овочеві, плодові та декоративні кулуу ьтьь ури:

Культура Шкідник Норма витрати Період обробки

Картопля, томати Альтьь ернаріоз, фітофтороз 2 мл на 10 л води
5 л розчину на 1 сотку

Строк останньої обробки
до збирання врожаю 14 дібМорква Альтьь ернаріоз

Персик Кучерявість листя, парша 2 мл на 10 л води
2-5 л розчину на дерево

Строк останньої обробки
до збирання врожаю 30 дібГруша Борошниста роса, парша

ГазонГГ Фузаріоз, іржа, борошниста роса,
офіобольоз

2 мл на 10 л води

Профілактична обробка:
навесні та восени.

Лікувальна:
на протязі всього

вегетаційного сезону

Хвойні рослини Іржа, сосновий вертун
Троянди,

декоративні культьь ури
Борошниста роса, іржа, плямистість

листя


