
Zwalcza choroby grzybowe
w pszenicy i rzepaku
Metfin® to fungicyd w postaci koncentratu o działaniu układowym w ochronie 
pszenicy ozimej, pszenicy jarej i rzepaku ozimego przed chorobami, powodowanymi 
przez grzyby.

Skutecznie zwalcza najważniejsze 
choroby rzepaku ozimego oraz 
pszenicy. 

Działa zapobiegawczo, interwencyjnie 
oraz wyniszczająco.

Stosowany jesienią poprawia 
zimotrwałość rzepaku.

Stosowany wiosną wpływa 
na skrócenie łodyg rzepaku 
i ograniczenie wylegania.

Na najgroźniejsze
choroby grzybowe

Dostępne opakowania:
1 oraz 5 l.

FUNGICYD

METFIN®



sucha zgnilizna 
kapustnych 

septorioza liści 
pszenicy   

fuzarioza kłosów czerń krzyżowych

Zwalczane choroby pszenicy:
•  fuzarioza kłosów w pszenicy jarej,
•  fuzarioza kłosów w pszenicy ozimej,
•  septorioza paskowana liści w pszenicy ozimej.

Zwalczane choroby rzepaku:
• sucha zgnilizna kapustnych,
• czerń krzyżowych,
• szara pleśń,
• cylindrosporioza.

Zawartość substancji czynnych:
• metkonazol (związek z grupy triazoli) – 60 g/l (6,76%)

Skuteczność substancji czynnych: Skuteczność mieszanin:

Substancja czynna fungicydu Metfin® (metkonazol) wykazuje dużą skuteczność w zwalczaniu najgroźniej-
szych chorób grzybowych pszenicy i rzepaku. Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po 
wystąpieniu pierwszych objawów chorób. 

Dla ochrony rzepaku i pszenicy
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Skuteczność substancji – źródło:

UP Poznań / KFPZ 2019
Skuteczność mieszanin – źródło:
IOR PIB Poznań, PSD Winna Góra
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RZEPAK:
BBCH 14–16
BBCH 30–51

0,7–1 l/ha
METFIN®

1 l/ha
METFIN®
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1,25–1,5 l/ha
METFIN®

PSZENICA
OZIMA I JARA

BBCH 30–59
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Brunatna plamistość
liści zbóż

(18 dni po zabiegu)

Brunatna plamistość
liści zbóż

(35 dni po zabiegu)

Rdza brunatna
pszenicy

(35 dni po zabiegu)

Met�n + Toledo Extra 430 SC

Met�n + Kendo 50 EW
metkonazol (72 g/ha)difenokonazol (150 g/ha)azoksytrobina (150 g/ha)

Metfin + Kendo 50 EW

Metfin + Toledo Extra 430 SC 
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


