Produktų
katalogas 2020

Naujienos
„Savo
sugebėjimus
žmogus gali
pažinti tik juos
išbandęs.“ –
Seneka

Naujausios registracijos augalų apsaugos produktai:

Insekticidinis beicas

skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų apsaugai nuo kenkėjų.

Fungicidas

apsaugai nuo ligų žieminių ir vasarinių kviečių,
kvietrugių, rugių ir miežių pasėliuose. Trijų veikliųjų medžiagų sąveika užtikrina sustiprintą veikimą
prieš miltligę, efektyvią apsaugą nuo stiebalūžės,
dryžligių, pavasarinio pelėsio bei kitų pašaknio ir
lapų ligų sukėlėjų.

Herbicidas

naudojamas piktžolių naikinimui žieminių kviečių,
miežių, rugių ir kvietrugių pasėliuose rudenį. Sukurtas efektyviai piktžolių kontrolei mišinyje arba
programoje kartu su kitais herbicidais.

Fungicidinis beicas

skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų, garstyčių apsaugai nuo dirva ir
oru plintančių ligų sukėlėjų.
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BAYER CROP SCIENCE atstovai Lietuvoje

„Bayer“ Crop Science padalinyje Lietuvoje dirba patyrę, savo srities profesionalai, į kuriuos kreipdamiesi nurodytais kontaktais Jūs gausite išsamią
informaciją apie visus Lietuvoje registruotus „Bayer“ produktus. Įvertinę
pasėlių būklę, agronomai patars, kokias augalų apsaugos priemones geriausia pasirinkti ir kaip efektyviau jas panaudoti.

Povilas Viganauskas
Svarbių klientų
agronomas-konsultantas
Tel. +370 616 15 346
povilas.viganauskas@
bayer.com

Albinas Juozas Blažys
Agronomas-konsultantas
Tel. +370 698 27 327
albinas.blazys@bayer.com

Gabrielis Pauliukevičius
Agronomas-konsultantas
Tel. +370 616 23 092
gabrielis.pauliukevicius@
bayer.com

UAB „Bayer“
Sporto g. 18, LT- 09238 Vilnius
Tel. +370 5 233 6868
Faks. +370 5 233 6833

www.cropscience.bayer.lt

@BayerCropscienceLT
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DĖMESIO! Pateikti duomenys yra pagrįsti fiziniu produktų suderinamumu, tačiau sudaryti
mišiniai iš atskirų produktų nebūtinai yra tinkami naudojimui. Tyrimai nebuvo atlikti naujų
mišinių fitotoksiškumo ir biologinio efektyvumo nustatymui. Gamintojas nesuteikia garantijos ir
neprisiima atsakomybės dėl produktų maišymo.
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Galima maišyti tik su trąšomis, turinčiomis neaukštą azoto kiekį ir makro bei mikro elementus chelatiniame
komplekse.

HERBICIDAI

ATTRIBUT*
BETANAL 160 SE
BETANAL EXPERT
BETANAL MAXX PRO OD
CONVISO ONE
ESTET 600 EC
FENIX
GRODYL
HUSSAR ACTIV PLUS OD
KOMPLET
MAISTER WG
MAISTER POWER OD
MATENO DUO
MCPA SUPER
NORTRON
PUMA UNIVERSAL
SEKATOR OD
TARGA SUPER
ASCRA XPRO*
ALIETTE
FALCON FORTE
FLINT
FOLICUR
INFINITO
INPUT
INPUT TRIPLE
LEIMAY
PREVICUR ENERGY
PROSARO
PROPULSE
SERENADE ASO*
SILTRA XPRO
TILMOR
VARIANO XPRO
CERONE*
CYCOCEL*
BISCAYA OD
DECIS MEGA
ENVIDOR
PROTEUS OD

**

Galima maišyti pagal gamintojų rekomendacijas ir pagal purškimo metu galiojančią registraciją ir etiketėje
nurodytus žemės ūkio augalus.
Negalima maišyti, trūksta duomenų, neregistruota arba netikslinga (skiriasi panaudojimo paskirtis).
Galima maišyti tik su vienu pasirinktu augalų apsaugos produktu.
Nemaišyti su trąšomis purškiant javų žydėjimo metu.

AUGALŲ APSAUGOS
PRODUKTO
PAVADINIMAS

PROTEUS OD

ENVIDOR

DECIS MEGA

BISCAYA OD

CYCOCEL*

VARIANO XPRO

TILMOR

SILTRA XPRO

SERENADE ASO*

PROPULSE

PROSARO

PREVICUR ENERGY

LEIMAY

INPUT TRIPLE

INPUT

INFINITO

FOLICUR

FLINT

FALCON FORTE

ALIETTE

ASCRA XPRO*

TARGA SUPER

SEKATOR OD

PUMA UNIVERSAL

NORTRON

MATENO DUO

MCPA SUPER

MAISTER POWER OD

MAISTER WG

KOMPLET

HUSSAR ACTIV PLUS OD

GRODYL

FENIX

ESTET 600 EC

CONVISO ONE

BETANAL MAXXPRO OD

BETANAL EXPERT

BETANAL 160 SE

ATTRIBUT*

A. R. INSEKTICIDAI

FUNGICIDAI

ATTRIBUT*
BETANAL 160 SE
BETANAL EXPERT
BETANAL MAXXPRO OD
CONVISO ONE
ESTET 600 EC
FENIX
GRODYL
HUSSAR ACTIV PLUS OD
KOMPLET
MAISTER WG
MAISTER POWER OD
MATENO DUO
MCPA SUPER
NORTRON
PUMA UNIVERSAL
SEKATOR OD
TARGA SUPER
ASCRA XPRO*
ALIETTE
FALCON FORTE
FLINT
FOLICUR
INFINITO
INPUT
INPUT TRIPLE
LEIMAY
PREVICUR ENERGY
PROSARO
PROPULSE
SERENADE ASO*
SILTRA XPRO
TILMOR
VARIANO XPRO
CERONE*
CYCOCEL*
BISCAYA OD
DECIS MEGA
ENVIDOR
PROTEUS OD

FUNGICIDAI

INSEKTIA. R.
CIDAI

INSEKTIA. R.
CIDAI

FUNGICIDAI

HERBICIDAI

AUGALŲ APSAUGOS
PRODUKTO
PAVADINIMAS

MIKRO E. TRĄŠOS

HERBICIDAI

CERONE*

Augalų apsaugos produktų maišymo lentelė

! DĖMESIO: prieš naudojimą atidžiai perskaitykite produkto naudojimo instrukciją etiketėje.
Naudojant daugiau nei du produktus mišinyje, padidėja rizika pažeisti augalus.
Rekomenduojame prieš naudojimą produktų suderinamumą išbandyti mažais kiekiais.
Į atitinkamą talpyklą proporcingai sumaišykite augalų apsaugos produktą su vandeniu laikydamiesi visų saugumo reikalavimų. Pirmiausia dėkite šlampančius miltelius, po to vandenyje tirpstančias granules, skysčius ir, galiausiai, emulsinius
koncentratus. Kruopščiai išmaišykite, palikite bent penkioms minutėms. Jei mišinys lieka vienalytis arba gali būti vėl
sumaišytas (ypač aliejinės konsistencijos produktai), jis yra suderinamas. Išbandykite mišinį nedideliame pasėlių plote,
kad įsitikintumėte ar naujas mišinys nesukelia fitotoksiškumo.
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Herbicidų efektyvumas

VIENASKILTĖS

DVISKILTĖS

Baltoji balanda
Bekvapis šunramunis
Daržinė žliūgė
Dėmėtasis rūgtis
XX
Dirvinė aklė
XX
Dirvinis bobramunis
Dirvinė čiužutė
XXX
Dirvinis garstukas
XXX
Drivinė našlaitė
XX
Dirvinė neužmirštuolė
Dirvinis pentinius
Dirbvinis raguolis
Dirvinis ridikas
Dirvinė pienė
Dirvinė usnis
Dirvinis vijoklis
Gailioji dilgėlė
Kibusis lipikas
Karpytasis snaputis
Paprastoji gaiva
Paprastasis kežys
Paprastoji kiaulpienė
Paprastoji žilė
Plačioji balandūnė
Rapsai (savaime išsisėję) XX
Raudonžiedė notrelė
Raudonžiedis progailis
Rugiagėlė
Paprastoji takažolė
XX
Smulkiažiedė galinsoga
Šiurkštusis burnotis
Trikertė žvaginė
XXX
Trumpamakštė rūgtis
Vaistinė žvirbliarūtė
Veronikos
Vikiai
Vijoklinis pelėvirkštis
Dirvinė smilguolė
XXX
Gausiažiedė svidrė
Paprastoji rietmenė
Paprastasis varputis
XXX
Pelinis pašiaušėlis
XXX
Tuščioji aviža
XX
Vienametė miglė
XX
Žalioji šerytė
Dirsės
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX

XXX
XXX

XX
XXX
XXX

XXX
XX
XXX

Grodyl
X

XXX

X

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
*XXX
XXX

XX
XX
XX
XXX
XX
XXX
XXX
X
XX

XXX
X
**XXX

XXX
XX

XXX

XXX

XXX

XX

XX
XXX
XXX
*XXX
XXX
*XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
X
XX
XXX

RUNKELIAI
Mateno
DUO*
XXX

Puma
Komplet Universal
XXX

XX
XXX
XXX
X
X
X
XX

Fenix

Maister
Maister WG Power
OD

Nortron

XXX

X

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
X
X
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

Aguona birulė
XXX

Baltoji balanda

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
**XXX
**XX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

Bekvapis šunramunis
Daržinė žliūgė
Dėmėtasis rūgtis
Dirvinė aklė
Dirvinis bobramunis
Dirvinė čiužutė
Dirvinis garstukas
Drivinė našlaitė
Dirvinė neužmirštuolė
Dirvinis pentinius
Dirbvinis raguolis
Dirvinis ridikas
Dirvinė pienė
Dirvinė usnis
Dirvinis vijoklis
Gailioji dilgėlė
Kibusis lipikas
Karpytasis snaputis
Paprastoji gaiva
Paprastasis kežys
Paprastoji kiaulpienė
Paprastoji žilė
Plačioji balandūnė
Rapsai (savaime išsisėję)
Raudonžiedė notrelė
Raudonžiedis progailis
Rugiagėlė
Paprastoji takažolė
Smulkiažiedė galinsoga
Šiurkštusis burnotis
Trikertė žvaginė
Trumpamakštė rūgtis
Vaistinė žvirbliarūtė
Veronikos
Vikiai
Vijoklinis pelėvirkštis
Dirvinė smilguolė
Gausiažiedė svidrė
Paprastoji rietmenė
Paprastasis varputis
Pelinis pašiaušėlis
Tuščioji aviža
Vienametė miglė
Žalioji šerytė
Dirsės

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XX
XXX
XX
XXX
X
XXX
XXX
XX
XX

XXX

XXX
X
X
X
XX
XX

X
XXX

X
XXX

X
XXX

XXX
XXX

X
X
X

XXX
XXX

X
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX

XX
XX
X
XX

X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XX

XXX
XXX
XXX

*XXX
XXX

XXX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

X

XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
X

XXX
X

XXX

XXX

XXX
XX
X
XXX
XXX
X
XXX
XX
XXX
XX
X
XX
X
X
X

X
XX

XXX

XX
X
XX
XXX
XX

XX

X
X

XX
XX
XX
XX

X

XX
XX

XXX
XXX
XXX
XXX

PIKTŽOLĖS

XXX
(iki 5cm)
XXX
XXX
XXX

*XXX
XXX

PASTABA: * – 2-4 lapelių, ** – lapų skrotelės tarpsnyje, *** – sudygusias rudenį, * – labai ankstyvame
augimo tarpsnyje, * – vertinimas atliktas pavasarį.
PASTABA: šioje lentelėje pateikiami herbicidų efektyvumo duomenys pagal Lietuvos ir kitų pasaulio
šalių darytų mokslinių tyrimų rezultatus.
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KUKURŪZAI

Conviso
One

XXX
XXX

X

X
XX
X

BULVĖS

Betanal
160 SE
XX

XX
XXX
XX

XXX
X

XXX
XX
XXX
XXX

DVISKILTĖS

Aguona birulė

Activ Sekator
Attribut Hussar
Plus OD
OD
XXX
*XXX

VIENASKILTĖS

JAVAI
PIKTŽOLĖS

XXX – labai geras efektyvumas, t.y. > 90 proc., XX – geras efektyvumas, t.y. 75-90 proc., X – silpnas
efektyvumas, t.y. < 75 proc.
Tuščias langelis – trūksta duomenų arba nėra poveikio.
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Fungicidų efektyvumas javuose

Miltligė
(Blumeria
graminis)

Pašaknio ligos
(Pseudocercosporella
herpotrichoides,
Fusarium spp.)

XX(X)

XX

XXXX

XXX(X)

X

INPUT

XXXX

INPUT TRIPLE

Tinkliškoji
dryžligė
(Pyrenophora
teres)

Rūdys
(Puccinia spp.)

Varpų
septoriozė
(Leptosphaeria
nodorum)

Kviečių dryžligė
(Pyrenohora
tritici-repentis)

Varpų fuzariozė
(Fusarium spp.)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XX(X)

XX

XX(X)

XX(X)

XXXX

XXX

XX

XX(X)

XXXX**

XXX

XXX

XXX

XXXX*

XXXX

XXX

XXXX

XXXX

XXX

XXXX

XXXX

XXX

XXXX

XXXX

XXX

XXXX

PROSARO

XX(X)

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

SILTRA XPRO

XX(X)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX**

XXX(X)

XXXX

VARIANO XPRO

XX(X)

XX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXX(X)

XX(X)

ASCRA XPRO
FALCON FORTE

Lapų
Rinchosporiozė
septoriozė
(Rhynchosporium
(Septoria tritici)
secalis)

Fungicidų efektyvumas rapsuose

Fungicidų efektyvumas žirniuose

Fomozė
(Leptosphaeria
maculans)

Baltasis (sklerotinis)
puvinys (Sclerotinia
sclerotiorum)

Juodoji dėmėtligė,
alternariozė (Alternaria
brassicae)

XXX

XX

XXX(X)

PROPULSE

XXXX

XXXX!

XXXX

PROSARO

XXXX

XXXX

XXXX

TILMOR

XXXX

XXX

XXXX

FOLICUR

Žirnių
askochitozė
(Ascochyta pisi,
Mycospherella
pinodes)

Rudoji
dėmėtligė
(Botrytis cinerea)

Miltligė
(Erysiphe pisi)

Sklerotinis
puvinys
(Sclerotinia
sclerotiorum)

PROSARO

XXX

XXX

XXX

XXXX

PROPULSE

XXXX

XXXX

XXX

XXXX

Fungicidų efektyvumas pupose
Fungicidų efektyvumas: XXXX – puikus; XXX – geras; XX – patenkinamas; X – silpnas.
PASTABA: * – stiprus apsauginis fungicido poveikis, jei žvaigždutės nėra – apsauginis ir gydomasis
poveikis.

Askochitozė
(Ascochyta
fabae)

Rudoji
dėmėtligė
(Botrytis fabae,
Botrytis cinerea)

Rūdys
(Uromyces)

Sklerotinis
puvinys
(Sclerotinia
sclerotiorum)

PROSARO

XXX

XXX

XXXX

XXXX

PROPULSE

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

** – pasižymi ypač stipriu apsauginiu, gydomuoju poveikiu ir ilgai trunkančia apsauga.
! – ypač aukštas efektyvumas. 							
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11

12
13

29

30

Mateno DUO®
0,35 l/ha (rudenį)

BBCH 13

Komplet®
0,4-0,5 l/ha (rudenį)

29

ESTET®
0,5-1,0 l/ha

Attribut®
60-100 g/ha

30

31

Puma® Universal
0,8-1,2 l/ha

32

Grodyl®
20-40 g/ha

Sekator® OD
0,1-0,15 l/ha

Hussar® Activ Plus
1,0 l/ha

MCPA Super®
1,0-1,5 l/ha

PAVASARIS / VASARA

37

39

Cerone®
0,5-0,75 l/ha

49

51

29

30

31

32

37

Input®
0,8-1,0 l/ha

39

49

51

59
JAVŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis,
40-49 vamzdelėjimas, 50-59 plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
PASTABA: registracijos normos gali skirtis skirtingiems javams, detalesnę informaciją rasite produkto etiketėse.

BBCH 0

Redigo Pro®

Bariton® Super

Input® Triple
0,75 l/ha

Falcon® Forte
0,6-0,8 l/ha

Prosaro®
0,75-1,0 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha

Variano Xpro®
1,0-1,25 l/ha

Ascra Xpro®
0,75-1,5 l/ha

61

69

Folicur®
0,8-1,0 l/ha

Vienas purškimas nuo ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose

JAVŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis,
40-49 vamzdelėjimas, 50-59 plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
PASTABA: registracijos normos gali skirtis skirtingiems javams, detalesnę informaciją rasite produkto etiketėse.

BBCH 13

RUDUO

Javų apsauga nuo piktžolių ir išgulimo

71-92

59

14
15

29

30

31

32

Input®
0,8-1,0 l/ha

37

39

49

51

59

61

69

Folicur®
0,8-1,0 l/ha

29

30

31

32

37

39

49

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

51

59
JAVŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis,
40-49 vamzdelėjimas, 50-59 plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
PASTABA: registracijos normos gali skirtis skirtingiems javams, detalesnę informaciją rasite produkto etiketėse.
*Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

BBCH 0

Input®
0,8-1,0 l/ha

Input® Triple
0,75 l/ha

Falcon® Forte
0,6-0,8 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

Variano Xpro®
1,0-1,25 l/ha

Ascra Xpro®
0,75-1,5 l/ha

61

69

Folicur®
0,8-1,0 l/ha

Prosaro®
0,75-1,0 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/h*

Trys purškimai nuo ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose

Bariton® Super
Redigo Pro®

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*
Prosaro®
0,75-1,0 l/ha

JAVŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis,
40-49 vamzdelėjimas, 50-59 plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
PASTABA: registracijos normos gali skirtis skirtingiems javams, detalesnę informaciją rasite produkto etiketėse.
*Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

BBCH 0

Redigo Pro®

Bariton® Super

Input® Triple
0,75 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

Falcon® Forte
0,6-0,8 l/ha

Variano Xpro®
1,0-1,25 l/ha

Ascra Xpro®
0,75-1,5 l/ha

Du purškimai nuo ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose

71-92

71-92

16
17

0

21

25

29

30

31

32

37

39

49

51

0

21

25

29

30

31

32

37

Input®
0,8-1,0 l/ha

Input® Triple
0,75 l/ha

39

Falcon® Forte
0,6-0,8 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

Variano Xpro®
1,0-1,25 l/ha

Ascra Xpro®
0,75-1,5 l/ha

49

51
JAVŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis,
40-49 vamzdelėjimas, 50-59 plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
PASTABA: registracijos normos gali skirtis skirtingiems javams, detalesnę informaciją rasite produkto etiketėse.
*Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

BBCH

Redigo Pro®

Bariton® Super

59

61

59

61

Prosaro®
0,75-1,0 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

Žieminių ir vasarinių kvietrugių apsauga nuo ligų

JAVŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis,
40-49 vamzdelėjimas, 50-59 plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
PASTABA: registracijos normos gali skirtis skirtingiems javams, detalesnę informaciją rasite produkto etiketėse.

BBCH

Redigo Pro®

Bariton® Super

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha

Ascra Xpro®
0,6-1,2 l/ha

Avižų apsauga nuo ligų

69

69

71-92

71-92

18
19

0

21

25

29

30

31

32

37

Input®
0,8-1,0 l/ha

39

49

51

0

21

25

29

30

31

32

37

Input®
0,8-1,0 l/ha

39

49

51
JAVŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis,
40-49 vamzdelėjimas, 50-59 plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
PASTABA: registracijos normos gali skirtis skirtingiems javams, detalesnę informaciją rasite produkto etiketėse.
*Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

BBCH

Bariton® Super

Input® Triple
0,75 l/ha

Falcon® Forte
0,6-0,8 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

Variano Xpro®
1,0-1,25 l/ha

Ascra Xpro®
0,6-1,2 l/ha

Rugių apsauga nuo ligų

JAVŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis,
40-49 vamzdelėjimas, 50-59 plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
PASTABA: registracijos normos gali skirtis skirtingiems javams, detalesnę informaciją rasite produkto etiketėse.
*Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

BBCH

Redigo Pro®

Bariton® Super

Input® Triple
0,75 l/ha

Falcon® Forte
0,6-0,8 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

Variano Xpro®
1,0-1,25 l/ha

Ascra Xpro®
0,6-1,2 l/ha

61

59

61

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

59

Prosaro®
0,75-1,0 l/ha

Siltra Xpro®
0,75-1,0 l/ha*

Žieminių ir vasarinių miežių apsauga nuo ligų

69

69

71-92

71-92

20
21

14
14

15
15

18
18

Folicur®
0,5 l/ha**

30
30

39
39

50
50

53
53

Rapsai 30-50 cm

Folicur®
1,0 l/ha**

Tilmor®
0,8 l/ha*

59
59

65
65

69
69

Prosaro®
1,0 l/ha

Propulse®
0,8-1,0 l/ha

79
79

Baltasis sklerotinis
puvinys,
alternariozė

14
14

15
15

Amarai

18
18

Spragės

30
30

39
39

50
50

Stiebinis paslėptastraublis

53
53

Žiedinukai

Proteus® OD
0,6-0,75 l/ha

59
59

65
65

PAVASARIS / VASARA

Biscaya® OD
0,3 l/ha

69
69

Ankšt.
gumbauodis

79
79

Ankšt.
paslėptastraublis

RAPSŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 šoninių ūglių formavimasis, 30-39 stiebo augimas, 50-59 butonizacija, 60-69 žydėjimas,
71-79 ankštarų vystymasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.

BBCH1212
BBCH

Spragės

Decis® Mega
0,125-0,15 l/ha

Decis® Mega
0,125-0,15 l/ha

RUDUO

Žieminių ir vasarinių rapsų apsauga nuo kenkėjų

RAPSŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 šoninių ūglių formavimasis, 30-39 stiebo augimas, 50-59 butonizacija, 60-69 žydėjimas, 71-79 ankštarų
vystymasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.
* Pastaba: didžiausias apdorojimų skaičius: 1 kartą, jei pirmas purškimas atliekamas keturių lapelių tarpsnyje (BBCH 14), 2 kartus, jei pirmas purškimas
atliekamas ne anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžioje (BBCH 20).
** Pastaba: Didžiausias purškimų skaičius: žieminiams rapsams – 1 (arba rudenį, arba pavasarį), vasariniams – 1.

BBCH1212
BBCH

Targa® Super
0,75-2,0 l/ha

Nuo vienaskilčių
piktžolių ir varpučio:

Tilmor®
0,8 l/ha*

Neleidžia augimo kūgeliui
peraugti, apsaugo nuo fomozės,
alternariozės, šviesmargės,
miltligės

Sustiprėja stiebas, padidėja
atsparumas išgulimui, teigiama įtaka
šoninių ūglių formavimuisi, apsauga
nuo fomozės, pilkojo kekerinio
puvinio

Žieminių ir vasarinių rapsų apsauga nuo piktžolių ir ligų

89
89

89
89

22
23

12

13

14

15

17-32

34

40

53

63

69

79

11-19
11-19

21-29
21-29

31-39
31-39

40-49
40-49

51-59
51-59

70-79
70-79

Infinito®
1,2-1,6 l/ha

60-69
60-69

Infinito®
1,2-1,6 l/ha

81-89
81-89

Leimay®
0,5 l/ha

FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapo vystymasis, 20-29 pagrindinių stiebų formavimasis dirvoje ir jos pavirsiuje, 30-39 pagrindinio stiebo augimas (vagos
susilieja), 40-49 gumbų formavimasis, 50-59 žiedyno pasirodymas, 60-69 žydėjimas, 70-79 vaisiaus vystymasis, 80-89 vaisių ir sėklų branda,
90-99 senėjimas.

BBCH
01-09
BBCH 01-09

Fenix®
2,5-3,0 l/ha
Nuo vienaskilčių ir dviskilčių

Targa® Super
Nuo vienaskilčių, 0,75-2,0 l/ha

APSAUGA NUO PIKTŽOLIŲ

Infinito®
1,2-1,6 l/ha

APSAUGA NUO LIGŲ

Decis® Mega
0,1-0,15 l/ha

Proteus® OD
0,5-0,75 l/ha

APSAUGA NUO KENKĖJŲ

Bulvių apsauga nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų

KUKURŪZŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapų vystymasis, 20-29 krūmijimasis, 30-37 bamblėjimas, 37-39 paskutinio lapo formavimasis, 40-49 vamzdelėjimas, 50-59
plaukėjimas, 60-69 žydėjimas, 70-79 grūdo formavimasis, 80-89 brendimas, 90-99 senėjimas.

BBCH 10-11

Maister® Power OD
1,0-1,5 l/ha

ESTET®
0,5 l/ha

APSAUGA NUO PIKTŽOLIŲ

Propulse®
0,8-1,0 l/ha

APSAUGA NUO LIGŲ

Proteus® OD
0,75 l/ha

APSAUGA NUO KENKĖJŲ

Kukurūzų apsauga nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų

91-99
91-99

89

24
25

05

10

11

12

Nortron®
0,2-0,8 l/ha*

Nortron®
0,2-0,8 l/ha*
Targa® Super
0,75-2,0 l/ha

Betanal® Expert
1,0-1,25 l/ha

Betanal® Expert
1,0-1,25 l/ha

14

16

Nortron®
0,2-0,8 l/ha*

Betanal® Expert
1,0-1,25 l/ha

18

49

05

10

11

Conviso ONE
0,5 l/ha*

12

®

14

B:

po 10-14 dienų

16

Conviso® ONE
1 l/ha*

Conviso® ONE
0,5 l/ha

Proteus® OD
0,75 l/ha

18

49

*Pastaba: rekomenduojama naudoti kartu su Betanal Expert (1,25 l/ha)/Betanal maxxPro(1,25 l/ha)/Nortron (0,4-0,8 l/ha), dėl atsparumo išsivystimo rizikos mažinimo.
Esant sausam orui, naudoti kartu su paviršiaus aktyvia medžiaga (rapsų aliejaus pagrindu).

A: Pilną normą išpurškiant per du kartus: 2×0,5 L/ha, cukriniai runkeliai turi būti nuo skilčialapių iki aštunto lapelio išsivystymo tarpsnio (BBCH 10-18).
Pirmą purškimą atlikti, kai runkeliai yra nuo skilčialapių iki 4 lapelių išsivystymo tarpsnio (BBCH 10-14), o piktžolės nedidesnės kaip 2-4 lapelių (BBCH 12-14).
Antrą purškimą atlikti po 10-14 dienų, kai cukriniai runkeliai yra 2-8 lapelių tarpsnio (BBCH 12-18), o piktžolės nedidesnės kaip 2-4 lapelių (BBCH 12-14).
arba
B: Pilną normą išpurškiant vienu kartu: 1×1 L/ha, cukriniai runkeliai turi turėti 4-8 tikruosius lapelius (BBCH 14-18), o piktžolės turi būti ne didesnės kaip keturių
lapelių (BBCH 14).

RUNKELIŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapo vystymasis, 30-39 skrotelės augimas (tarpueilių uždengimas), 40-49 šakniavaisių vystymasis iki technologinės brandos, 50-59
žiedyno pasirodymas, 60-69 žydėjimas, 70-79 vaisiaus vystymasis, 80-89 branda, 90-99 senėjimas.

BBCH 01

A:

APSAUGA NUO PIKTŽOLIŲ

APSAUGA NUO KENKĖJŲ

Cukrinių runkelių hibridų, atsparių ALS herbicidams,
apsauga nuo piktžolių ir kenkėjų

RUNKELIŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 lapo vystymasis, 30-39 skrotelės augimas (tarpueilių uždengimas), 40-49 šakniavaisių vystymasis iki technologinės brandos, 5059 žiedyno pasirodymas, 60-69 žydėjimas, 70-79 vaisiaus vystymasis, 80-89 branda, 90-99 senėjimas.
*Pastaba: rekomenduojama naudoti kartu su Betanal Expert®, jei pasėlyje yra daug kibiųjų lipikų, bei rūgčių didesnių nei skilčialapių tarpsnio. Maksimali
metinė norma neturi viršyti 2,0 l/ha.

BBCH 01

APSAUGA NUO PIKTŽOLIŲ

Proteus® OD
0,75 l/ha

Betanal maxxPro OD Betanal® maxxPro OD Betanal® maxxPro OD
1,25-1,5 l/ha
1,25-1,5 l/ha
1,25-1,5 l/ha
®

APSAUGA NUO KENKĖJŲ

Runkelių apsauga nuo piktžolių ir kenkėjų
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ŽIRNIŲ FENOLOGINIAI TARPSNIAI:
01-09 dygimas, 10-19 daigų augimas, 20-39 stiebo augimas ir šakojimasis, 40-49 žiedų diferenciacija, 50-59 butonizacija, 60-69 žydėjimas, 70-79
ankščių susidarymas, 80-89 branda, 90-99 kietoji branda.
*Pastaba: purkšti iki tol, kol kultūriniai augalai uždengia piktžoles, ir herbicidas ant jų negali patekti.
**Pastaba: naudoti iki sudygimo.

70-79
20-39
10-19
BBCH 0-09

Targa® Super
0,75-1,25 l/ha*
Fenix®
3,0 l/ha**

APSAUGA NUO PIKTŽOLIŲ

40-49

50-59

60-69

Propulse® Propulse®
0,8-1,0 l/ha 0,8-1,0 l/ha

Prosaro® Prosaro®
1,0 l/ha
1,0 l/ha

APSAUGA NUO LIGŲ

Decis® Mega
0,15 l/ha
Proteus® OD
0,75 l/ha

APSAUGA NUO KENKĖJŲ

Žirnių ir pupų apsauga nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų

80-89

BAYER CapSeal aplikacija
produktų klastotėms nustatyti

Siekdami padėti ūkininkams ir platintojams
atskirti klastotes nuo originalių „Bayer“ augalų apsaugos produktų ir sėklų, sukūrėme
„CapSeal“ sistemą – modernus ir interaktyvus
įrankis, padedantis užtikrinti mūsų produktų
saugumą.
Ant kiekvieno „Bayer“ augalų apsaugos produkto kanistro ar butelio kamštelio yra užklijuota speciali etiketė su unikaliu QR kodu. Nuskaičius QR kodą su „Bayer CapSeal Advanced“
aplikacija, QR kodas patikrinamas pagal duomenų bazę ir vartotojas nedelsiant gauna atsiliepimą apie kodo autentiškumą.

Jei QR kodo autentiškumo patvirtinti nepavyksta, vartotojas bus įspėtas, kad rankose esantis
produktas gali būti ne autentiškas „Bayer“ produktas. Aplikacija iškart pasiūlo susisiekti su
„Bayer“ atstovu tiesiai išmaniajame telefone.
Jei abejojate dėl „Bayer“produktų autentiškumo galite susisiekti tiesiogiai ir su „Bayer“atstovais Lietuvoje. Padėsime išaiškinti produkto
autentiškumą.
Be to, „CapSeal“ etiketė ant butelių ir kanistrų
garantuoja originalų gaminio uždarymą tol, kol
„CapSeal“ yra nepažeistas.

Norėdami atsisiųsti „Bayer CapSeal“ programą, apsilankykite:
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DEKALB veislės
Kompaktiškas augimas rudenį užtikrina puikų veislių žiemojimą

DEKALB® – daugiau nei 30 metų vienas iš pasaulyje
lyderiaujančių BAYER žieminių hibridinių rapsų selekcijos
programos ženklas.
VEISLIŲ AKTUALUMAS IR SELEKCIJA
DEKALB rapsų hibridinės veislės klasifikuojamos į pusiau žemaūges, normalaus augimo/kompaktiškai besivystančias ir greitai
besivystančias veisles. Skirtingi augimo tipai
suteikia lankstumo sėjos metu, didesnio prisitaikymo prie kintančių klimatinių sąlygų ar
skirtingų dirvožemio tipų.

Žieminių rapsų pasėliuose vis dažniau nustatomas rapsų šaknų gumbas. DEKALB
siūlo aukšto derlingumo, tolerantiškas rapsų
šaknies gumbo patogenui veisles.
DEKALB turi žieminių rapsų veisles pritaikytas
CLEARFIELD® technologijai su visais toliau išvardintais genetiniais veislių pranašumais.

SVARBIAUSIOS DEKALB VEISLIŲ SAVYBĖS

Žiemojimas

Dviguba
apsauga nuo
fomozės

DEKALB veislės vystosi kompaktiškai, augimo
kūgelis neištįsta, augalai geriau pasiruošia
žiemai.

Atsparumas ankštarų atsidarymui apsaugo derlių nuo nepageidaujamų nuostolių

Atsparumas
ankštarų
atsidarymui

Greitas
vystymasis

Dirvinio ridiko genas tvirtai laiko ankštaras ir
neleidžia išbarstyti sėklų.
Kompaktiškas
vystymasis

Pusiau
žemaūgės
veislės

DEKALB žieminių rapsų veislės yra ypač
atsparios šalčiams. Jos buvo testuojamos
atšiauriausiomis Baltijos ir kitų Europos šalių
sąlygomis. Kasmet Baltijos šalyse ūkininkų
laukuose vykdomi gamybiniai bandymai, kurių dėka atrenkamos geriausiai prisitaikiusios
augti mūsų klimatinėmis sąlygomis veislės.
Pirmosios hibridinės veislės su ankštarų atsidarymo atsparumu buvo pristatytos daugiau
nei prieš 10 metų. Visos Dekalb veislės turi

Tolerancija
rapsų šaknų
gumbui

Pritaikyta
švaraus lauko
technologijai

Veislė be atsparumo praranda didelę dalį
derliaus, taip pat atsiranda pabirų problema.

Ženkliai sveikesni augalai – RLM7 genas, dviguba apsauga nuo fomozės

dirvinio ridiko geną, ši hibridinių veislių savybė leidžia ūkininkams prailginti rapsų pjūties
laiką ir padeda išvengti derliaus nuostolių
dėl nepalankių klimatinių sąlygų.
DEKALB hibridinių veislių genas RLM7 – tai
dviguba rapsų apsauga nuo fomozės, todėl
pasėliai ir derlius yra apsaugotas nuo šios
ligos sukeliamų nuostolių.
Visos DEKALB veislės yra išskirtinai aukšto
aliejingumo.
RLM7 genas neleidžia fomozės užkratui patekti
į augalo lapą.
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Kita veislė- rudenį užsitęsus šiltiems orams,
augimo kūgelis ištįsta, tai gali įtakoti prastesnį
augalo peržiemojimą.

Poligeninis atsparumas neapsaugo augalo nuo
fomozės patekimo į augalo lapą.
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DEKALB veislės

Tolerancija šaknies
gumbui
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Dviguba apsauga nuo
fomozės

Branda

++

+++

++

++

+++

++/+

DK Expanssion

++

DK Extract
DK Extime

Sėjos laikas

Žydėjimas

DK Expiro

++

++

DK Exotter

++

DK Exterrier
Aukštaūgės

Atsparumas
ankštarų
atsidarymui

Aliejingumas

Augalo
vystymasis

Veislė

DK Imminent CL

DK Pliny

+++

++

+

Augalo
vystymasis

Greitas

Kompaktiškas

Lėtas

Branda

Ankstyva

Vidutinė

Vėlyva

Sėjos laikas

Ankstyvas

Optimalus

Vėlyvas

Žydėjimas

Ankstyvas

Vidutinis

Vėlyvas

Aliejingumas

Aukštas

Vidutinis

-

Žiemojimas

Atsparumas
išgulimui
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Produktai

32

BEICAI

35

HERBICIDAI

47

PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA
AUGIMO REGULIATORIUS

97

FUNGICIDAI

101

INSEKTICIDAI

155

33

Beicai
Bariton® Super

37

Buteo Start® / Naujiena

39

Redigo Pro®

41

Scenic® Gold / Naujiena

43

LIPNIOJI MEDŽIAGA SĖKLŲ
BEICAVIMUI

Peridiam® Eco Red

34

45

35

BARITON® Super
BEICAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: protiokonazolas
50 g/l (4,52 %), tebukonazolas 10 g/l (0,9 %),
fludioksonilas 37,5 g/l (3,39 %).
PRODUKTO FORMA: takus koncentratas sėklų beicavimui.
Sisteminio ir kontaktinio veikimo, triazolintionų,
triazolų ir fenilpirolų cheminių grupių beicas,
naikinantis sėklos viduje ir paviršiuje esančius
ligų sukėlėjus. Skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ir avižų sėklų beicavimui.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
BARITON Super – sisteminio ir kontaktinio vei-

kimo, triazolintionų, triazolų ir fenilpirolų cheminių grupių beicas, naikinantis sėklos viduje ir
paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių
miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ir
avižų sėklų beicavimui.
Protiokonazolas ir tebukonazolas yra sisteminiai triazolintionų ir triazolų cheminės grupės
(DMI – demetilinimo inhibitoriai) fungicidai,
pasižymintys veiksmingu plataus ligų spektro
sukėlėjų naikinimu, o ypač pašaknio puvinių,
kūlių, dryžligių. Protiokonazolas taip pat veiksmingai naikina ir pavasarinį pelėsį.
Fludioksonilas yra kontaktinio veikimo veikli medžiaga pasižyminti ypač geru veiksmingumu
nuo pašaknio puvinių ir pavasarinio pelėsio.

BARITON Super galima beicuoti visų žemiau išvardintų augalų veisles nuo nurodytų ligų:

Harmoningai
suderintam derliui
Naikina sėklos viduje ir paviršiuje
esančius ligų sukėlėjus bei skatina
augalų įsitvirtinimą rudenį.
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Norma,
l/t sėklų

Rekomenduojamas
tirpalo kiekis, l/t
sėklų

Kietosios kūlės (Tilletia tritici)
Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)
Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis)

1,0

6,0-10,0

Žieminiai
kvietrugiai

Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis)
Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

1,0

6,0-10,0

Žieminiai
miežiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)
Miežių dulkančios kūlės (Ustilago nuda f.
sp. hordei)
Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)
Juostuotoji dryžligė (Pyrenophora graminea)

1,0

6,0-10,0

Rugiai

Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis)
Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

1,0

6,0-10,0

Vasariniai
kviečiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)
Kietosios kūlės (Tilletia tritici)

1,0

6,0-10,0

Vasariniai
kvietrugiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

1,0

6,0-10,0

Augalai

Ligų sukėlėjai

Žieminiai
kviečiai
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NAUJIENA
Norma,
l/t sėklų

Rekomenduojamas
tirpalo kiekis, l/t
sėklų

Vasariniai
miežiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)
Juostuotoji dryžligė (Pyrenophora graminea)
Miežių dulkančios kūlės (Ustilago nuda f.
sp. hordei)

1,0

6,0-10,0

Avižos

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

1,0

6,0-10,0

Augalai

Ligų sukėlėjai

Didžiausia sėklų norma: 250 kg/ha.
PASTABOS
Ruošiant tirpalą beicavimui vandens pilama
tiek, kad bendras tirpalo kiekis būtų nuo 6 iki
10 l/t sėklų, t. y. 5-9 l vandens + 1 l BARITON
SUPER.
Norint gauti gerą efektą, reikia beicuoti gerai
sureguliuotomis mašinomis, kad sėklos tolygiai būtų padengtos beicu, panaudota tiksli
produkto norma. Blogai sureguliuota ar netinkama beicavimo technika gali turėti įtakos
beico veiksmingumo sumažėjimui. Visada
vadovaukitės naudojimo instrukcijomis.
Beicuojama sėkla turi atitikti kokybės parametrus (tinkamas daigumas, drėgnumas ne
daugiau kaip 16%, sėkla turi būti nepažeista, nesuskilusi, nesudygusi).
Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu
ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų pavir-
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šiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, joje neturi
būti dulkių ir kitų priemaišų.
BARITON SUPER išbeicuota sėkla turi būti
pasėta tą patį sezoną.
Prieš sėją sėjamosios turi būti tiksliai sureguliuotos, o dirva tinkamai paruošta.
Netinkamai paruoštas sėklos guolis, t. y. per
daug išpurenta ar grumstuota, užmirkus, per
gili ar per sekli sėja, prasto daigumo sėkla,
taip pat herbicidų likučiai dirvoje turi neigiamos įtakos javų sėklų daugumui. BARITON
SUPER beicas šių veiksnių neigiamą įtaką
daigumui gali sustiprinti.
Draudžiama beicuotas sėklas naudoti
maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.
Beicuotų sėklų maišus būtina pažymėti ir
laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams
neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo
supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti
grūdų, maisto ir pašarų laikymui.

Buteo Start®
BEICAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: flupiradifuronas
480 g/l (40,37 %).
PRODUKTO FORMA: takus koncentratas sėklų beicavimui.
Insekticidinis beicas skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių rapsukų apsaugai nuo kenkėjų.

VEIKIMO BŪDAS
BUTEO START – sisteminio veikimo insekticidinis beicas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų,
žieminių ir vasarinių rapsukų sėklos beicavimui. Jis apsaugo žaliąsias augalų dalis ankstyvuosiuose jų augimo tarpsniuose nuo rapsinių (Psylliodes spp.) ir kryžmažiedinių spragių
(Phyllotreta spp.) bei požemines dalis nuo kopūstinių musių lervų (Delia radicum).
BUTEO START nuo kenkėjų apsaugo augalus
ankstyvuosiuose jų augimo tarpsniuose, todėl
jei sudygus augalams gausiai plinta kenkėjai,
rekomenduojama purkšti insekticidais.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Kenkėjai

Norma,
l/100 kg sėklų

Rapsinės spragės (Psylliodes spp.)
Žieminiai ir vasariniai rapsai,
Kryžmažiedės spragės (Phyllotreta spp.)
žieminiai ir vasariniai rapsukai
Kopūstinės musės (Delia radicum)

0,625 l/ 100 kg
sėklos

Augalai

Rekomenduojamas tirpalo kiekis, l/100 kg
sėklų: 1,25-2,5 l/100 kg sėklų.
PASTABOS
Sėjos norma yra 3 kg sėklos į hektarą.
Rapsai ir rapsukai, beicuoti BUTEO START,
tame pačiame lauke gali būti sėjami ne dažniau kaip kas trejus metus.
Prieš beicavimą produktas turi būti labai
gerai suplaktas pakuotėje. Jei produktas
sunkiai teka iš pakuotės, šio proceso palengvinimui rekomenduojama naudoti siurblį ar
mechaninį maišytuvą.
Sėklą beicuoti tik sėklų beicavimo įmonėse
profesionalia sėklų beicavimui skirta įranga.
Beicavimo metu sėkla turi būti kokybiškai
padengta produktu, užtikrinant kuo mažesnį
dulkėtumą beicuojant, sandėliuojant ir transportuojant beicuotas sėklas.
Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu
ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų paviršiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, kad jose
nebūtų dulkių ir kitų priemaišų.
Beicavimo metu beicavimo tirpalas turi būti
pastoviai maišomas.
Didesnės nei 20 l pakuotės turi būti keliamos

mechaninių keltuvų pagalba.
Sėti tik sureguliuotomis sėjamosiomis, kurios
užtikrina tinkamą sėklos įterpimą į dirvą, sumažina išbyrėjimą ir neleidžia susidaryti dulkių debesims.
Beicavimas BUTEO START yra integruotos
kenkėjų kontrolės sistemos dalis. Kovojant
su žaladariais taip pat būtina taikyti ir kitas
agronomines priemones.
Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios,
nešvarios, drėgnesnės negu 9% ar kitaip
pažeistos sėklos.
Draudžiama beicuotas sėklas naudoti
maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.
Beicuotų sėklų maišus būtina pažymėti.
Beicuotų sėklų maišus laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų,
kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima
naudoti grūdų, maisto ir pašarų laikymui.
Sėklos iki sėjos turi būti laikomos vėsioje, sausoje patalpoje ir būti apsaugotos nuo šalčio.
Po beicavimo įrenginiai turi būti kruopščiai
išplauti vandeniu.
Nerekomenduojame beicuotos sėklos palikti
kitam sezonui.
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Redigo Pro®
BEICAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: protiokonazolas
150 g/l (12,8 %), tebukonazolas 20 g/l (1,7 %).
PRODUKTO FORMA: takus koncentratas sėklų beicavimui.

VEIKIMO BŪDAS
REDIGO PRO yra sisteminio veikimo fungicidinis beicas, naikinantis ligų sukėlėjus tiek sėklos viduje, tiek paviršiuje. Abi veikliosios medžiagos, protiokonazolas ir tebukonazolas, yra
sisteminio poveikio, todėl produktas naikina
platų spektrą ligų sukėlėjų.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Augalai

Norma,
Rekomenduojamas
l/t sėklos tirpalo kiekis, l/t sėklos

Ligų sukėlėjai
Kietosios kūlės (Tilletia caries, T. foetida),
dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda tritici)

0,5

2,0-10,0

0,667

2,0-10,0

0,5

2,0-10,0

Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana/
Cochiobulus sativus Fusarium spp.),
juostuotoji dryžligė (Pyrenophora graminea),
tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)

0,667

2,0-10,0

Vasariniai
kvietrugiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

0,667

2,0-10,0

Avižos

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)

0,667

2,0-10,0

Vasariniai
kviečiai

Pašaknio puviniai (Fusarium spp.)
Dulkančios kūlės (Ustilago nuda hordei)

Vasariniai
miežiai

Visapusė
sėklų apsauga
Beicas registruotas vasariniams kviečiams, miežiams,
kvietrugiams, avižoms
Platus naikinamų ligų sukėlėjų spektras
Tinkantis įvairioms auginimo sąlygoms
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PASTABOS
Minimalus darbinio tirpalo kiekis turi būti
ne mažesnis kaip 2 l ir neviršyti 10 l tonai
sėklos: tai atitinka 1,5-9,3 l vandens + 0,50,667 l REDIGO PRO 1 tonai sėklos.
Norint gero rezultato, reikia beicuoti gerai
sureguliuotomis mašinomis, naudoti rekomenduojamą normą, kad sėklos būtų tolygiai
padengtos beicu. Bloga beicavimo kokybė
turi neigiamos įtakos beico efektyvumui.
Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu
ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų paviršiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, be dulkių
ir kitų priemaišų.
Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios,
nešvarios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip
pažeistos sėklos.
Negalima beicuotos sėklos palikti kitam se-

zonui, nes tai gali pakenkti sėklų daigumui.
Prieš sėją sėjamosios turi būti tiksliai sureguliuotos, o dirva tinkamai paruošta. REDIGO
PRO išbeicuota sėkla turi būti sėjama laikantis
vietos rekomendacijų: sėti optimaliame gylyje,
gerai paruoštoje dirvoje užtikrinant gerą sėklos daigumą ir tolimesnį javų augimą. Netinkamai paruošta dirva, pernelyg sausas sėklos
guolis, labai puri, grumstuota ar užmirkusi dirva, per giliai ar pernelyg arti dirvos paviršiaus
pasėta sėkla, taip pat sėkla, kurios prastas
daigumas – gali turėti įtakos sudygimui, o REDIGO PRO tai gali dar labiau sustiprinti.
Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, beicuotos sėklos gali kiek vėliau pradėti dygti,
tačiau tai javų augimui ir derliui neigiamos
įtakos neturi.
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NAUJIENA

Scenic® Gold
BEICAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: fluoksastrobinas
150g/l (12.9 %), fluopikolidas 200 g/l (17.2 %).
PRODUKTO FORMA: takus koncentratas sėklų beicavimui.
Fungicidinis beicas skirtas žieminių ir vasarinių
rapsų,   žieminių ir vasarinių rapsukų, garstyčių
apsaugai nuo dirva ir oru plintančių ligų sukėlėjų.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
SCENIC GOLD – fungicidinis beicas, naikinantis per dirvą ir oru plintančius ligų sukėlėjus

Augalai

Ligų sukėlėjai

Žieminiai ir vasariniai rapsai,
žieminiai ir vasariniai rapsukai,
garstyčios

Daigų fomozė (Phoma lingam,
Leptosphaeria biglobosa)
Daigų juodoji dėmėtligė (Alternaria
brassicae, Alternaria brassicola)
Netikroji miltligė (Hyaloperonospora
brassicae)
Daigų juodšaknė (Rhizoctonia solani,
Pythium spp., Fusarium spp.)

SCENIC GOLD naudojimas išplėstas garstyčioms
vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

NAUJAS STANDARTAS

Visapusė rapsų sėklų apsauga nuo ligų

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už
galimą neigiamą poveikį garstyčioms prisiima
produkto naudotojas.
PASTABOS
Sėjos norma: 2,5-4 kg sėklos į hektarą.
Beicuoti neskiestu produktu.
Prieš beicavimą produktas turi būti labai
gerai suplaktas pakuotėje. Jei produktas
sunkiai teka iš pakuotės, šio proceso palengvinimui rekomenduojama naudoti siurblį ar
mechaninį maišytuvą.
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žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsukuose, garstyčiose. Beicas yra sudarytas iš dviejų veikliųjų
medžiagų: fluoksastrobino ir fluopikolido. Šių
veikliųjų medžiagų, kurios pasižymi skirtingu
veikimo mechanizmu, kombinacija yra puiki
atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo strategijos sudėtinė dalis. Fluoksastrobinas veikia
kontaktiškai. Jis trikdo mitochondrijose vykstantį patogeninių grybų kvėpavimo procesą.
Fluopikolidui būdingas dalinis sistemiškas veikimas. SCENIC GOLD yra pirmasis beicas, į
kurio sudėtį įeina ši veiklioji medžiaga.

Norma

1 l/100 kg
sėklos

Sėklą beicuoti tik profesionalia sėklų beicavimui skirta įranga. Beicavimo metu sėkla
turi būti kokybiškai padengta produktu, užtikrinant kuo mažesnį dulkėtumą beicuojant,
sandėliuojant ir transportuojant beicuotas
sėklas.
Įspėjame. Pakuotės turi būti keliamos mechaninių keltuvų pagalba.
Sėti tik sureguliuotomis sėjamosiomis, kurios
užtikrina tinkamą sėklos įterpimą į dirvą.
Beicavimas SCENIC GOLD yra integruotos
kenkėjų kontrolės sistemos dalis. Kovojant
su žaladariais taip pat būtina taikyti ir kitas
agronomines priemones.
Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios,
nešvarios, drėgnesnės negu 9% ar kitaip
pažeistos sėklos.
Draudžiama beicuotas sėklas naudoti
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maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.
Po beicavimo SCENIC GOLD beicavimo
įrenginiai turi būti kruopščiai išplauti vandeniu.
Norint gauti gerą efektą, reikia beicuoti gerai sureguliuotomis mašinomis, kad sėklos
tolygiai būtų padengtos beicu, naudoti rekomenduojamą normą.
Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu
ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų pavir-

šiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, kad jose
nebūtų dulkių ir kitų priemaišų.
Negalima beicuotos sėklos palikti kitam sezonui, nes tai gali pakenkti sėklų daigumui.
Prieš sėją sėjamosios turi būti tiksliai sureguliuotos, o dirva tinkamai paruošta.
Beicuotų sėklų maišus būtina atžymėti ir
laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams
neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo
supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti
grūdų, maisto ir pašarų laikymui.

Peridiam® Eco Red
LIPNIOJI MEDŽIAGA SĖKLŲ BEICAVIMUI
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: vandenyje dispersiški polimerai ir pigmentai.
PRODUKTO FORMA: skystas koncentratas.
VEIKIMO BŪDAS
Lipnioji medžiaga naudojama javų sėklų beicavimo metu, sėklų padengimo kokybei pagerinti, kad būtų išvengta beico dulkių susidarymo sandėliavimo, transportavimo ir sėjos
metu. Produkto sudėtyje esantys pigmentai
sėklas nudažo raudona spalva.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 1,0 l/t javų sėklos.
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PASTABOS
Prieš ruošiant tirpalą beicavimui lipniąją medžiagą būtina gerai suplakti pakuotėje.
Ruošiant tirpalą beicavimui vandens pilama
tiek, kad bendras tirpalo kiekis (beicas+vanduo+lipnioji medžiaga) būtų 6-10 l/t sėklos.
Priklausomai nuo beicavimo mašinos techninių galimybių, galima beicuoti tirpalu, skiestu ir nedideliu kiekiu vandens.
Beicavimo tirpalo paruošimas: į tirpalo
ruošimo rezervuarą supilti 80% beicavimui
skirto vandens. Tada supilti beicą ir gerai išmaišyti. Po to supilti lipniąją medžiagą, likusį
vandenį ir dar kartą viską gerai išmaišyti.
Beicavimo metu, kad sėklos tolygiai pasidengtų, tirpalas turi būti pastoviai maišomas.
Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas tą
pačią dieną, o jei beicavimo metu daromos
trumpos pertraukos, tai prieš pradedant darbą būtina gerai išmaišyti tirpalą.
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Herbicidai
Attribut®
Betanal®
Betanal® Expert
Betanal® maxxPro OD
Conviso® ONE
Estet® 600 EC
Fenix®
Grodyl®
Hussar® Avtic Plus OD
Komplet®
Maister® WG
Maister® Power OD
Mateno DUO® / Naujiena
MCPA Super
Nortron®
Puma® Universal
Sekator® OD
Targa® Super
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Augalų apsaugos produktai / 2017
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Attribut®
Agresyvios
vienaskiltės piktžolės –

Attribut
herbicidui
lengvas
uždavinys
®

HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: natrio propoksikarbazonas 700 g/kg.
PRODUKTO FORMA: vandenyje tirpstančios
granulės.
Sisteminio poveikio herbicidas, skirtas sudygusių vienamečių ir daugiamečių vienaskilčių,
kai kurių vienamečių dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių kvietrugių ir rugių pasėliuose.

VEIKIMO SPEKTRAS

VEIKIMO BŪDAS
Tai sisteminio veikimo herbicidas, kuris įsisavinamas per piktžolių šaknis ir lapus. Veiklioji
medžiaga natrio propoksikarbazonas blokuoja acetohidroksilo rūgščių sintezę. Patekusi į
augalą veiklioji medžiaga su augalo sultimis
pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo ir vystymosi slopinimas.
Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia įsisavinti vandens ir maisto medžiagų, jos nustoja augti ir konkuruoti su javais. Po kurio laiko pagelsta
piktžolių lapai, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta
šaknys. Priklausomai nuo rūšies ir aplinkos sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta per 3-4 savaites.

Labai jautrios piktžolės
(veiksmingumas 95-100%)

Dirsės (Bromus sp.)
Tuščioji aviža (Avena fatua)
Aguona birulė (Papaver rhoeas)
Aklės (Galeopsis sp.)
Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum inodorum)
Dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense)
Dirvinis garstukas (Sinapis arvensis)
Rapsų pabiros (Brassica napus)

Jautrios piktžolės
(veiksmingumas 85-94,9%)

Paprastasis varputis (Elytrigia repens)
Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris)

Vidutiniškai
jautrios piktžolės
(veiksmingumas 70-84,9%)

Rugiagėlė (Centaurea cyanus)*

Vidutiniškai
atsparios piktžolės
(veiksmingumas 50-69.9%)

Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides)
Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti)
Vienametė miglė (Poa annua)
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis)
Kibusis lipikas (Galium aparine)

*Tik panaudojus 100 g/ha normą.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Naudojimo laikas
Javai purškiami pavasarį, augalų vegetacijos
metu nuo trečiojo lapo išsiskleidimo iki antro
bamblio susiformavimo (BBCH 13–32). Galima
purkšti, kai oro temperatūra pakyla virš +5°C.
Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles,
kai jos išskleidžia 2–3 tikruosius lapelius (pa-
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prastasis varputis 3–5 lapelius). Augalai herbicidą pilnai įsisavina per 2 valandas po purškimo. Lietus 2–3 val. po purškimo neigiamos
įtakos produkto veiksmingumui neturi.
Rekomenduojama norma
Atsižvelgiant į piktžolių spektrą ir dydį:
0,06–0,1 kg/ha žieminiams kviečiams, kvie-
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trugiams, rugiams;
0,06 kg/ha vasariniams kviečiams.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–
300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
PASTABOS
Panaudojus ATTRIBUT, javams gali pasireikšti fitotoksiškumas, tačiau tai greitai praeina ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo
kokybei.
ATTRIBUT nenaudoti:
- jei tikimasi šalnų;
- javuose su ankštinių žolių įsėliu;
- avižose, nes produktas naikina tuščiąją
avižą;
- miežiuose, nes produktas naikina sudygusius miežius;
- esant sausrai.
Siekiant apsaugoti netikslinius žemės ūkio
augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos
zoną iki pasėlių.
Vengti purškimo juostų persidengimo lauke
ir posūkiuose.
Naikinant piktžoles žieminiuose kviečiuose ir

žieminiuose kvietrugiuose rekomenduojama
naudoti lipniąją medžiagą.
Darant mišinius su kitais herbicidais rekomenduojama pirmenybę teikti herbicidams, kurie
savo sudėtyje turi apsauginių medžiagų.
SĖJOMAINA
Po ATTRIBUT panaudojimo žieminiuose ir
vasariniuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ar rugiuose galima sėti šiuos augalus:
Po seklaus dirvos
Suarus
dirbimo
Žieminiai
Žieminiai
Tų pačių
kviečiai, žieminiai
miežiai
metų rudenį*
kvietrugiai, rugiai
Kitų metų
Apribojimų nėra
pavasarį*
*Produkto naudotojai prisiima atsakomybę dėl
galimo neigiamo poveikio augalams, kurie nenurodyti šioje lentelėje.
Jei nupurkštas ATTRIBUT pasėlis vėliau dėl
kokių nors priežasčių (sausros, šalnų, užmirkimo, kenkėjų ir kt.) žuvo, tą patį pavasarį galima
atsėti tik vasarinius kviečius, kitus žemės ūkio
augalus galima sėti tik rudenį (žr. lentelę).

Betanal®
HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: fenmedifamas 160 g/l.
PRODUKTO FORMA: suspoemulsija.
Kontaktinis karbamatų cheminės grupės herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti ankstyvuose augimo tarpsniuose braškėse.
VEIKIMO BŪDAS
BETANAL – kontaktinio poveikio herbicidas.
Kiekvieno purškimo metu sunaikinamos naujai
sudygusios piktžolės. Herbicido efektyvumas
nepriklauso nuo dirvos tipo ar drėgmės, bet
priklauso nuo temperatūros ir šviesos intensyvumo. Nupurškus piktžoles BETANAL, jos
gelsta, atsiranda chlorotinės dėmės ant lapų,
piktžolės nustoja augti, o vėliau visiškai sunyksta.
VEIKIMO SPEKTRAS
Produktas gerai (daugiau nei 90 proc.) naikina šias piktžoles, kai jos yra skilčialapių
tarpsnyje:
Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris),
Daržinė žliūgė (Stellaria media),
Galinsogos (Galinsoga spp.),
Paprastasis kežys (Spergula arvensis),
Baltoji balanda (Chenopodium album),
Raudonžiedės notrelės (Lamium purpureum).
Produktas vidutiniškai (70-90 proc.) naikina
šias piktžoles, kai jos yra skilčialapių tarpsnyje:
Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare),
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
Trumpamakščiai rūgčiai (Polygonum lapathifolium),
Dėmėtasis rūgtis (Polygonum persicaria),
Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),
Kibieji lipikai (Galium aparine),
Našlaitės (Viola spp.),
Bevainikė ramunė (Chamomilla suaveolens),
Veronikos (Veronica spp.).
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Didžiausia rekomenduojama norma viso sezono metu yra 6 l/ha. Visą normą reikia išpurkšti per 2 arba per 3 kartus. Tokiu būdu labai gerai sunaikinamos naujai išdygusios piktžolės.
Purkšti, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje.
Naudojimas derančiame braškyne:
Herbicidą reikia purkšti anksti pavasarį iki
braškių žydėjimo, po tarpueilių purenimo, ant
ką tik sudygusių piktžolių arba po derliaus nuėmimo, po tarpueilių purenimo ant naujai sudygusių piktžolių.
Rekomenduojama purkšti 3 kartus po 2,0 l/ha
arba 2 kartus po 3 l/ha produkto, kai piktžolės
yra skilčialapių tarpsnyje. Purškiama kas 5-14
d., priklausomai nuo piktžolių sudygimo greičio.
Purkšti ne daugiau nei 3 kartus.
Naudojimas naujai įveistame braškyne:
BETANAL išpurkšti 3 l/ha praėjus vienai savaitei po daigų pasodinimo. Purškimą pakartoti
pasirodžius naujai piktžolių bangai, naudojant
3 l/ha, priklausomai nuo oro sąlygų, 5-14 dienų
po ankstesnio purškimo.
Purkšti ne daugiau nei 2 kartus.
Vandens norma: 150-300 l/ha.
PASTABOS
Naudojant BETANAL pagal rekomendacijas
ir registruotomis normomis, produkto likučių
produkcijoje nelieka.
Lietus praėjus 3 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
BETANAL negalima purkšti karštą dieną
(temperatūra viršija 25˚C), stipriai šviečiant
saulei, nes produktas gali pakenkti pasėliams (sulėtėti augimas, atsirasti dėmės ant
lapų). Jei diena labai karšta, reikia purkšti
vakare. Vėsus oras pristabdo produkto veikimą, bet pakilus temperatūrai, herbicido
poveikis vėl suaktyvėja.

51

Nerekomenduojama purkšti, kai augalai pažeisti kenkėjų, vyrauja sausra ir kitos nepalankios sąlygos.
Praėjus 3 dienoms po purškimo, lauke galima dirbti mechanizuotus darbus, o praėjus 7
dienoms – rankų darbus.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai pri-

valo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
SĖJOMAINA
Vegetacijos metu produktas greitai suskyla
dirvoje, todėl jis nesukelia jokio pavojaus kitais
metais auginamiems augalams.

Betanal® Expert
HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: etofumezatas 112
g/l, fenmedifamas 91 g/l, desmedifamas 71 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
Kontaktinio ir dirvinio veikimo, karbamatų ir
benzofurano cheminių grupių herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms cukrinių ir pašarinių runkelių
bei raudonųjų burokėlių pasėliuose.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji
burokėliai
Norma: 3–3,75 l/ha, tačiau efektyviausiai produktas veikia, kai produkto norma išpurškiama per
tris kartus, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje.
Tačiau augintojai turi nevienodas technines
galimybes laiku nupurkšti pasėlius, o ir oro sąlygos dažnai būna nepalankios purškimui, todėl yra siūlomos kelios runkelių apsaugos nuo
sudygusių piktžolių sistemos:
I SISTEMA
Nepriklausomai nuo cukrinių ir pašarinių runkelių augimo tarpsnio, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje. Raudonieji burokėliai turi būti
skilčialapių tarpsnyje:
Pirmas purškimas – BETANAL EXPERT 1 l/
ha-1,25 l/ha;
Antras purškimas – BETANAL EXPERT 1 l/
ha-1,25 l/ha, išdygus naujoms piktžolėms, t.y.
praėjus 5-10 dienų po pirmojo purškimo;
Trečias purškimas – BETANAL EXPERT 1 l/
ha-1,25 l/ha, išdygus naujoms piktžolėms, t.y.
praėjus 5-10 dienų po antrojo purškimo.
II SISTEMA
Kai cukriniai ir pašariniai runkeliai bei raudonieji burokėliai turi du tikruosius lapelius, o
piktžolės – ne daugiau kaip du lapelius:
Pirmas purškimas – BETANAL EXPERT 1,3 l/ha;
Antras purškimas – BETANAL EXPERT 1,7 l/
ha, išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus
5-10 dienų po pirmojo purškimo.
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III SISTEMA
Kai cukriniai ir pašariniai runkeliai bei raudonieji burokėliai turi keturis tikruosius lapelius, o
piktžolės – du lapelius ir daugiau:
Vienas purškimas – BETANAL EXPERT 3 l/ha,
taip purškiama tuomet, kai kokios nors aplinkybės trukdė išpurkšti herbicidą per kelis kartus,
tačiau toks purškimas neapsaugo pasėlių nuo
pakartotino piktžolių sudygimo.
Jei cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose yra
daug kibiųjų lipikų, rūgčių, galima naudoti
BETANAL EXPERT mišinį su Nortron®1, išskyrus pirmąjį purškimą. Jei pasėliuose yra daug
bekvapių šunramunių, dirvinių bobramunių
arba savaime išsisėjusių rapsų galima naudoti
BETANAL EXPERT mišinį su Goltix®2, Caribou®3.
Pastaba: Caribou rekomenduojama naudoti,
kai runkeliai jau visiškai sudygę ir iš jų 90% yra
tikrųjų lapelių augimo tarpsnyje.
I SISTEMA
Nepriklausomai nuo cukrinių ir pašarinių runkelių augimo tarpsnio, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje.
Pirmas purškimas – BETANAL EXPERT 1 l/
ha-1,25 l/ha+ Goltix 1 l/ha;
Antras purškimas – BETANAL EXPERT 1 l/ha1,25 l/ha+ Goltix 1 l/ha arba Caribou 0,03 kg/
ha, arba Nortron 0,2 l/ha. Purškiama išdygus
naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po
pirmojo purškimo;
Trečias purškimas – BETANAL EXPERT 1 l/
ha-1,25 l/ha+ Goltix 1 l/ha arba Caribou 0,03
kg/ha, arba Nortron 0,2 l/ha. Purškiama išdygus naujoms piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po antrojo purškimo.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200300 l/ha.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 90 dienų.
Didžiausias purškimų skaičius: 3.
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Betanal® maxxPro OD
HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: desmedifamas
47 g/l (4.4 %), etofumezatas 75 g/l (6.9 %),
lenacilas 27 g/l (2.5 %), fenmedifamas 60 g/l
(5.6 %).
PRODUKTO FORMA: aliejinė koncentruota
suspensija.
Kontaktinio ir dirvinio veikimo, fenilkarbamatų,
benzofurano ir uracilo cheminių grupių herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir kai kurioms
vienaskiltėms piktžolėms cukrinių ir pašarinių
runkelių bei raudonųjų burokėlių pasėliuose.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veiksmingiausia naudoti trijų purškimų sistemą. Pradedama purkšti, kai cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai yra skilčiala-
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pių išsivystymo tarpsnyje (BBCH 10). Piktžolės
taip pat turi būti skilčialapių tarpsnyje:
Pirmas purškimas – BETANAL maxxPro OD
1,25 – 1,5 l/ha;
Antras purškimas – BETANAL maxxPro OD
1,25 – 1,5 l/ha. Purškiama išdygus naujoms
piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po pirmojo
purškimo;
Trečias purškimas – BETANAL maxxPro OD
1,25 – 1,5 l/ha. Purškiama išdygus naujoms
piktžolėms, t.y. praėjus 5-10 dienų po antrojo
purškimo.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 3.
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Conviso® One

W W!

HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: foramsulfuronas 50 g/l (4,9%), metiltienkarbazonas 30 g/l
(2,9%)
PRODUKTO FORMA: aliejinė koncentruota
suspensija.
Sisteminis, sulfonilurėjos ir sulfonilamino-karbonil-triazolinono cheminių grupių herbicidas,
skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių, ALS (acetolaktato sintazė)
herbicidams atsparių cukrinių runkelių pasėliuose.

Novatoriška
piktžolių kontrolė
cukrinių runkelių
pasėlyje

ALS herbicidams
atspari veislė
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Herbicidas
CONVISO® ONE

CONVISO One – tai nauja sistema cukrinių runkelių augintojams, kuri užtikrina veiksmingą, saugų ir paprastesnį herbicidų naudojimą. Herbicidas CONVISO One gali būti naudojamas tik ALS
(acetolaktato sintazė) herbicidams atspariose
cukrinių runkelių veislėse. Atsparūs cukriniai runkeliai išvesti pasitelkus atranką, tai nėra genetiškai modifikuoti organizmai (GMO). Šių veislių
išvedimas leido sukurti specialią apsaugos nuo
piktžolių sistemą cukriniuose runkeliuose.
Lyginant tradicinę piktžolių kontrolę cukriniuose runkeliuose su naująja CONVISO sistema,
pastaroji yra pranašesnė, nes herbicidų panaudojimo laikas yra lankstesnis, o sunaikinamų vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių spektras
išlieka platus. CONVISO One yra visiškai saugus naudoti ALS herbicidams atspariose cukrinių runkelių veislėse.
VEIKIMO BŪDAS
CONVISO One sudėtyje yra dvi veikliosios
medžiagos priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms. Šis plataus veikimo spektro
herbicidas efektyviai naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles sudygusių cukrinių runkelių
pasėliuose.
Veikliosios medžiagos skirtingai patenka į augalą. Didžioji dalis foramsulfurono į augalus
patenka per lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis, todėl efektyvus veikimas užtikrinamas tik
medžiagai patekus ant sudygusių piktžolių.

Metiltienkarbazonas vienodai gerai įsisavinamas tiek per lapus, tiek ir per šaknis; jis gerai
naikina platų spektrą vienaskilčių ir dviskilčių
piktžolių. Ši veikli medžiaga veiksmingai naikina vienaskiltes piktžoles ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje.
Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto visame augale ir stipriai slopina piktžolių augimą ir vystymąsi. Iš karto po purškimo
piktžolės nebepajėgia paimti vandens ir maisto medžiagų, todėl jos nebegali konkuruoti
su pasėliu. Piktžolės nustoja augusios, lapai
pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta
šaknys. Priklausomai nuo piktžolių rūšies ir
aplinkos sąlygų, jos visiškai sunyksta per 2-4
savaites po herbicido panaudojimo.
CONVISO One geriausias efektyvumas pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias
piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos, tokios
kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų vaškinis
sluoksnis silpnina produkto efektyvumą.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS IR VEIKIMO SPEKTRAS
CONVISO One efektyviai naikina vienaskiltes
ir dviskiltes piktžoles. Rekomenduojamos dvi
herbicido naudojimo sistemos ALS herbicidams atspariuose cukriniuose runkeliuose:
Pilną normą išpurškiant per du kartus: 2×0,5
L/ha, cukriniai runkeliai turi būti nuo skilčialapių iki aštunto lapelio išsivystymo tarpsnio
(BBCH 10-18).
- Pirmą purškimą atlikti, kai runkeliai yra nuo
skilčialapių iki 4 lapelių išsivystymo tarpsnio (BBCH 10-14), o piktžolės nedidesnės
kaip 2-4 lapelių (BBCH 12-14).
- Antrą purškimą atlikti po 10-14 dienų, kai
cukriniai runkeliai yra 2-8 lapelių tarpsnio
(BBCH 12-18), o piktžolės nedidesnės
kaip 2-4 lapelių (BBCH 12-14).
arba
Pilną normą išpurškiant vienu kartu: 1×1 L/
ha, cukriniai runkeliai turi turėti 4-8 tikruosius
lapelius (BBCH 14-18), o piktžolės turi būti
ne didesnės kaip keturių lapelių (BBCH 14).
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Veiksmingiausia naudoti dviejų purškimų sistemą. Vienkartinio purškimo programą rinktis tik
tuo atveju, jei piktžolės dygsta labai netolygiai
(ne vienu metu).
Herbicido efektyvumas:
Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;

Jautrios piktžolės: 85-94,9% efektyvumas;
Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84,9%
efektyvumas;
Vidutiniškai atsparios: 50-69,9% efektyvumas.
Vidutiniškai atsparios: 50-69,9% efektyvumas.
Norma

VIENASKILTĖS

2×0.5 L/ha
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri

Paprastoji rietmenė Echinochloa crus-galli
Vienmetė miglė Poa annua
Paprastasis varputis Elytrigia repens
DVISKILTĖS
Nuodingoji šunpetrė Aethusa cynapium
Rapsas Brassica napus
Baltoji balanda Chenopodium album
Kibusis lipikas Galium aparine
Raudonžiedė notrelė Lamium purpureum
Bekvapis šunramunis Tripleurospermum perforatum
Vijoklinis pelėvirkštis Fallopia convolvulus
Paprastoji takažolė Polygonum aviculare
Dėmėtasis rūgtis Persicaria maculosa
Daržinė žliūgė Stellaria media
Dirvinė čiužutė Thlaspi arvense
Dirvinė veronika Veronica arvensis
Persinė veronika Veronica persica
Dirvinė našlaitė Viola arvensis

Vandens norma: 150-300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius:
2 – pilną normą dalinant per pus (2×0,5 l/
ha);
1 – pilą normą išpurškiant vienu kartu (1×1,0
l/ha).
Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
PASTABOS
CONVISO One naudojamas pagal rekomendacijas nepažeidžia ALS herbicidams at-
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1 L/ha
Labai jautri
Jautri
Labai jautri

Norma
2×0.5 L/ha
1 L/ha
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Labai jautri
Vidutiniškai atspari Vidutiniškai atspari
Labai jautri
Labai jautri

CONVISO One naudojant pagal rekomendacijas produkto likučių augaluose nelieka ir juos galima naudoti gyvulių pašarui ar
maistui.
CONVISO One nenaudoti, kai vėjo greitis
yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos
produkto naudotojai privalo žemės sklypą
apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės
sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. Esant galimybei naudoti tirpalo lašelių nunešimą mažinančius
purkštukus.
Venkite purškimo juostų persidengimo lauke
ir posūkiuose.
Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

SĖJOMAINA
Po CONVISO One panaudojimo galima sėti/
sodinti šiuos augalus:
vasarinius kviečius, vasarinius miežius, vasarinius rapsus, cukrinius runkelius, žirnius,
pupas, sojos pupeles, svidres, saulėgrąžas ir
bulves. Žaliajai trąšai galima sėti garstyčias.
Pastaba. Prieš šių augalų sėją/sodinimą būtina suarti dirvą.
Jeigu nupurkštas CONVISO One pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba
kenkėjų) žuvo, tai giliai suarus dirvą galima sėti
ALS herbicidams atsparius cukrinius runkelius, kukurūzus arba tų pačių metų rudenį sėti
žieminius kviečius.

sparių cukrinių runkelių. Tačiau gali atsirasti
trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai,
pasireiškiantys pageltimu, sulėtėjusiu augimu, kai purškiama esant nepalankioms
aplinkos sąlygoms: temperatūra daugiau nei
+25°C ir stipriai šviečia saulė, mažiau nei
+10°C, dideli dienos ir nakties temperatūrų
svyravimai (>20°C), lietingas periodas.
Nerekomenduojama CONVISO One naudoti jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių
aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros, šalnų,
per didelio drėgmės kieko ar maisto medžiagų stygiaus.
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ESTET® 600 EC

Nerekomenduojama ESTET naudoti javuose
su ankštinių žolių įsėliu.

metės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės
vystymosi tarpsnyje.

HERBICIDAS

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos
Norma: 0,5-1,0 l/ha.
ESTET purškiama, kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose (BBCH
14-32).

Didžiausią normą rekomenduojama naudoti,
kai pasėlyje yra labai išplitusios daugiametės
dviskiltės piktžolės, ypač paprastosios kiaulpienės, dirvinės usnys.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: 2,4 D rūgšties 600 g/l
= 2,4 D 2-etilheksilesterio 905 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes
piktžoles žieminiuose ir vasariniuose javuose,
kukurūzuose, varpinėse žolėse, ganyklose.
VEIKIMO BŪDAS
ESTET 600 g/l k.e. yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir
daugiametes dviskiltes piktžoles. ESTET yra
auksinų tipo herbicidas. Nupurškus herbicidu
piktžolės ištysta, deformuojasi. Pirmieji Esteto
poveikio požymiai (piktžolių augimo pakitimai)
pasirodo netrukus po herbicido panaudojimo.
Per 14-21 dieną, priklausomai nuo oro sąlygų,
piktžolės visiškai sunyksta.
VEIKIMO SPEKTRAS
ESTET naikina aktyviai augančias piktžoles.
Gerai naikina daugiametes dviskiltes piktžoles,
kai jos yra lapų skrotelės augimo tarpsnyje.
Geriausias efektas gaunamas, kai purškiamos
piktžolės yra 3-4 lapelių – pirmųjų žiedinių
pumpurų susiformavimo tarpsniuose.
Labai geras arba geras efektyvumas (85 –
100 proc.):
Plačioji balandūnė (Atriplex patula),
Savaime išsisėję rapsai (Brassica napus),
Trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris),
Rugiagėlės (Centaurea cyanus),
Baltoji balanda (Chenopodium album),
Dirvinė usnis (Cirsium arvense),
Dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis),
Aguona birulė (Papaver rhoeas),
Siauralapis gyslotis (Plantago lanceolata),
Plačialapis gyslotis (Plantago major),
Dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum),
Dirviniai garstukai (Sinapis arvensis),
Dirvinė pienė (Sonchus arvensis),
Daržinė pienė (Sonchus oleraceus),
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Paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinalis),
Dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense),
Baltasis dobilas (Trifolium repens),
Mėlynžiedis vikis (Vicia cracca).
Vidutinis efektyvumas (60 – 85 proc.):
Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium),
Paprastasis pentinius (Delphinium consolidae),
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),
Dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit),
Snapučiai (Geranium spp.),
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),
Rūgčiai (Polygonum spp.)
Silpnas efektyvumas (mažiau nei 60 proc.):
Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum),
Rūgštynės (Rumex spp.),
Daržinė žliūgė (Stellaria media),
Persinė veronika (Veronica persica),
Našlaitės (Viola spp.).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai kviečiai, rugiai ir kvietrugiai
Norma: 0,5-1,0 l/ha.
ESTET purškiama, kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose (BBCH
14-32).
Naudojant 0,5 l/ha normą ESTET naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius
garstukus, savaime išsisėjusius rapsus ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje.
Naudojant 0,7 l/ha normą ESTET naikina platų
spektrą dviskilčių piktžolių, kai jos yra 3-4 lapelių augimo tarpsnyje.

Naudojant 0,5 l/ha normą ESTET naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius
garstukus, savaime išsisėjusius rapsus ankstyvame jų vystymosi tarpsnyje.
Naudojant 0,7 l/ha normą ESTET naikina platų
spektrą dviskilčių piktžolių, kai jos yra 3-4 lapelių augimo tarpsnyje.
ESTET 1,0 l/ha norma rekomenduojama naudoti nuo vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač
rugiagėlių), kai jos yra pirmųjų žiedinių pumpurų formavimosi tarpsnyje, taip pat nuo daugiamečių dviskilčių (dirvinės usnys, paprastosios
kiaulpienės, dirvinės pienės).
Norint praplėsti naikinamų piktžolių spektrą,
rekomenduojamas toks mišinys:
ESTET 600 g/l k.e. 0,7-1,0 l/ha + Grodyl 75 WG
20 g/ha + lipni (paviršiaus aktyvioji) medžiaga.
Nerekomenduojama ESTET naudoti javuose
su ankštinių žolių įsėliu.
Kukurūzai
Norma: 0,5 l/ha.
ESTET purškiama iki kukurūzų 6 lapelių augimo tarpsnio (BBCH 16).
ESTET gerai naikina baltąsias balandas, dirvines čiužutes, dirvinius garstukus, savaime
išsisėjusius rapsus.
Varpinės žolės
Norma: 1,0-2,0 l/ha.
ESTET purškiama pavasarį, krūmijimosi –
vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugia-

Nerekomenduojama naudoti ESTET varpinių žolių pasėlyje, jeigu jame įsėtos ankštinės žolės.
Ganyklos be ankštinių žolių
Norma: 1,0-2,0 l/ha.
ESTET purškiama pavasarį, krūmijimosi–
vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės
vystymosi tarpsnyje.
Didžiausią normą rekomenduojama naudoti,
kai pasėlyje yra labai išplitusios daugiametės
dviskiltės piktžolės.
Praėjus 28 dienoms po purškimo galima ganyti
gyvulius ir šienauti.
PASTABOS
Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–
300 l/ha, kai pasėlis yra normalaus tankumo.
Rekomenduojamas vandens kiekis – 300400 l/ha, kai pasėlis yra didelio tankumo.
Didžiausias apdorojimų skaičius sezono
metu: 1.
Lietus, praėjus 4-5 val. po purškimo, nebeturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
Herbicido panaudojimo metu temperatūra
turi būti ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +25°C (geriausiai veikia, kai temperatūra yra aukštesnė nei +12°C).
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai
vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.

ESTET 1,0 l/ha norma rekomenduojama naudoti nuo vienmečių dviskilčių piktžolių (ypač
rugiagėlių), kai jos yra pirmųjų žiedinių pumpurų formavimosi tarpsnyje, taip pat nuo daugiamečių dviskilčių (dirvinės usnys, paprastosios
kiaulpienės, dirvinės pienės).
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FENIX®
HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: aklonifenas 600 g/l
(50%).
PRODUKTO FORMA: koncentruota suspensija.
Fenix – kontaktinis, difenilo eterio herbicidas,
naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias
vienaskiltes piktžoles bulvėse, morkose, lapinėse ir šakninėse petražolėse, svogūnuose (sodinamuose iš ropelių), pastarnokuose,
česnakuose, žirniuose, pupose, kmynuose,
krapuose, saulėgrąžose, spygliuočių medžių
medelynuose, gluosninių šeimos augaluose.

Kokybe, ateik.
Piktžolės –

lauk!
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VEIKIMO BŪDAS
FENIX yra kontaktinio veikimo herbicidas, turintis ribotą sisteminį pasiskirstymą augale.
FENIX yra difenilo eterio grupės herbicidas,
stabdantis chlorofilo gamybą piktžolėse. Naikina dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles. Herbicidas naudojamas prieš pasėlių

sudygimą ir po sudygimo. Naudojant FENIX
prieš sudygimą dirvos paviršius turi būti tolygiai padengtas produktu, kur jo veiklioji
medžiaga aklonifenas suformuoja vientisą
plėvelę.
Susidarę grumstai dirvos paviršiuje ženkliai
sumažina produkto efektyvumą. Kad pasiektume didžiausią efektą, būtina gerai paruošti
dirvą, vagas ir tinkamai nupurkšti herbicidu.
FENIX į piktžoles patenka per skilčialapius,
koleoptilę (daigelius). Herbicidas nestabdo
piktžolių dygimo, bet veikia sudygusias piktžoles iki tam tikro lygio, kuris priklauso nuo sėklų
vidaus resursų, piktžolių augimo greičio ir absorbuoto veikliosios medžiagos kiekio.
Tipiški FENIX poveikio požymiai: pašviesėjimai
ir chlorozės pasirodo ant jaunų, besivystančių
daigų, ūglių audinių. Vėliau piktžolės nustoja
augusios, žūva. FENIX nepatenka į augalus
per šaknis, todėl jis nėra visiškai priklausomas
nuo dirvos drėgmės ir temperatūros panaudojimo metu. Produktas veikia 2-3 mėn.

VEIKIMO SPEKTRAS
Kai naudojama Fenix 2,5 l/ha (tiek visą normą išpurškiant vienintelio purškimo metu, tiek normą
dalinant į du purškimus):
Panaudojimo
laikas

Geras
efektyvumas,
90-100 proc.

Pakankamas
efektyvumas,
85 – 90 proc.

Vidutinis
efektyvumas,
70-85 proc.

Silpnas
efektyvumas,
< 70 proc.

Prieš
sudygstant

Aguona birulė
(Papaver rhoeas),
dirvinė čiužutė
(Thlaspi arvense),
dirvinė neužmirštuolė
(Myosotis arvensis),
dirvinis garstukas
(Sinapis arvensis),
trumpamakštė rūgtis
(Polygonum
lapathifolium),
trikertė žvaginė
(Capsella bursapastoris)

Baltoji balanda
(Chenopodium
album),
daržinė žliūgė
(Stellaria media),
kibusis lipikas
(Galium aparine),
notrelės (Lamium
spp.),
paprastoji gaiva
(Lapsana
communis),
plačioji balandūnė
(Atriplex patula),
ramunės
(Matricaria spp.)

Gailioji dilgėlė
(Urtica urens),
dirvinė veronika
(Veronica arvensis),
našlaitės (Viola spp.),
persinė veronika
(Veronica persica),
rūgtis takažolė
(Polygonum aviculare),
snapučiai
(Geranium spp.),
vienmetė miglė
(Poa annua),
vijokliniai pelėvirkščiai
(Fallopia convolvulus)
dėmėtoji rūgtis
(Polygonum
persicaria),

Aklės (Galeopsis
spp.),
gabenlapė veronika
(Veronica
hederifolia),
dirvinė skaistažiedė
(Chrysantemum
segetum)
juodoji kiauliauogė
(Solanum nigrum),
karpažolės
(Euphorbia spp.),
paprastasis kežys
(Spergula arvensis),
paprastoji žilė
(Senecio vulgaris)
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Panaudojimo
laikas

Geras
efektyvumas,
90-100 proc.

Pakankamas
efektyvumas,
85 – 90 proc.

Vidutinis
efektyvumas,
70-85 proc.
pienės (Sonchus spp.),
savaime išsisėję
rapsai (Brassica
napus),
vaistinė žvirbliarūtė
(Fumaria officinalis)

Prieš
sudygstant

Sudygus Aguona birulė

(Papaver rhoeas),
baltoji balanda
(Chenopodium album),
daržinė žliūgė
(Stellaria media),
dėmėtoji rūgtis
(Polygonum
persicaria),
dirvinė čiužutė
(Thlaspi arvense),
dirvinė neužmirštuolė
(Myosotis arvensis),
dirvinis garstukas
(Sinapis arvensis),
kibusis lipikas
(Galium aparine),
notrelės (Lamium spp.),
trumpamakštė rūgtis
(Polygonum
lapathifolium),
rūgtis takažolė
(Polygonum aviculare),
Trikertė žvaginė
(Capsella bursapastoris)

Gailioji dilgėlė
(Urtica urens),
paprastoji gaiva
(Lapsana
communis),
pienės (Sonchus
spp.),
plačioji balandūnė
(Atriplex patula),
savaime išsisėję
rapsai
(Brassica napus),
veronikos
(Veronica spp.),
vienmetė miglė
(Poa annua),
vijokliniai
pelėvirkščiai
(Fallopia
convolvulus)
karpažolės
(Euphorbia spp.)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
FENIX gali būti naudojamas prieš sudygstant ir
sudygus augalams. Herbicidas efektyviausias,
kai piktžolės yra jaunos, skilčialapių tarpsnyje.
Molio ir smėlio dirvožemiuose gali būti naudojamas prieš sudygstant ir sudygus, o organiniuose dirvožemiuose rekomenduojama naudoti tik sudygus augalams.
Bulvės
Norma: 2,5 -3,0 l/ha. Didžiausias purškimų
skaičius: 1.
FENIX naudoti po galutinio vagų suformavimo (paskutinio bulvių kaupimo), bet ne vėliau
kaip 1 savaitė iki bulvių daigų pasirodymo
dirvos paviršiuje. Po apdorojimo FENIX, kad
nebūtų pažeista susidariusi plėvelė, negalima
atlikti jokių dirvos purenimo darbų. Rekomen-
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Silpnas
efektyvumas,
< 70 proc.

Našlaitės (Viola
spp.),
ramunės
(Matricaria spp.),
snapučiai
(Geranium spp.)

Aklės (Galeopsis
spp.),
gabenlapė veronika
(Veronica
hederifolia),
dirvinė skaistažiedė
(Chrysantemum
segetum)
juodoji kiauliauogė
(Solanum nigrum),
paprastasis kežys
(Spergula arvensis),
paprastoji žilė
(Senecio vulgaris)

duojama neformuoti aukštų vagų, kad būtų
išvengta vėjo ir lietaus erozijos. Tinkamai paruoštos vagos padės pasiekti geresnio herbicido efektyvumo.
Žirniai, pupos
Norma: 3,0 l/ha. Didžiausias purškimų skaičius: 1.
FENIX purškiama iš karto po sėjos, prieš sudygstant žirniams ir pupoms.
Morkos, pastarnokai, šakninės petražolės
FENIX naudojamas 2 būdais:
1. Purškiama vieną kartą prieš sudygstant
daržovių pasėliams. Norma 2,5 l/ha.
2. Purškiama prieš sudygstant ir sudygus
daržovių pasėliams:
- Pirmą kartą purškiama prieš sudygstant
daržovių pasėliams. Norma: 1,5 l/ha.

- Antrą kartą purškiama sudygus daržovių
pasėliams, kai daržovės turi 2 tikruosius
lapelius, o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje. Norma: 1,0 l/ha.
Kai Fenix purškiamas pagal antrą sistemą,
gaunamas geresnis efektas, nes antro purškimo metu sunaikinama nauja piktžolių karta.
Jei vėliau sezono metu bus lietinga, tai gali pasirodyti nauja piktžolių karta. Tokiu atveju rekomenduojama purkšti kitu herbicidu naudojantis jo naudojimo rekomendacijomis.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.
Svogūnai, sodinami iš ropelių, česnakai
Nerekomenduojama purkšti svogūnų sėjamų
iš sėklų, nes gali pažeisti pasėlius, jei po purškimo bus vėsu ir lietinga.
FENIX naudojamas 2 būdais:
1. Purškiama vieną kartą prieš sudygstant
ropelėms. Norma 2,5 l/ha.
2. Purškiama prieš sudygstant ir sudygus ropelėms:
- Pirmą kartą purškiama iš karto po svogūnų
pasodinimo. Norma: 1,5 l/ha.
- Antrą kartą purškiama sudygus daržovių
pasėliams, kai daržovės turi 1-2 lapelius,
o piktžolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje. Norma: 1,0 l/ha.
Kai purškiama pagal antrą sistemą gaunamas
geresnis efektas, nes antro purškimo metu sunaikinama nauja piktžolių karta.
Jei vėliau sezono metu bus lietinga, tai gali pasirodyti nauja piktžolių karta. Tokiu atveju rekomenduojama purkšti kitu herbicidu naudojantis jo naudojimo rekomendacijomis.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.
Kmynai
Norma: 2,0 l/ha. Didžiausias purškimų skaičius: 1.
FENIX purškiama po sėjos, prieš sudygstant
augalams.
Lapinės petražolės
Norma: 2,5 l/ha. Didžiausias purškimų skaičius: 1.
FENIX purškiama po sėjos, prieš sudygstant
augalams.
Krapai
Norma: 2,0-3,0 l/ha. Didžiausias purškimų
skaičius: 1.
FENIX purškiama po sėjos, prieš sudygstant
augalams.

Saulėgrąžos
Norma: 2,5-3,0 l/ha. Didžiausias purškimų
skaičius: 1.
FENIX purškiama po sėjos, bet ne vėliau nei 1
savaitė iki augalų sudygimo.
Medžių sodinukai (eglės, pušys, kėniai,
maumedžiai), daigynas
Norma: 2,0-3,0 l/ha. Didžiausias purškimų
skaičius: 1.
FENIX purškiama augalų ramybės periodu.
Gluosninių šeimos augalai
Norma: 1,5-2,5 l/ha. Didžiausias purškimų
skaičius: 1.
FENIX purškiama netrukus po augalų pasodinimo prieš naujų ūglių formavimąsi. Rekomenduojama lengvose dirvožemiuose naudoti
mažiausią normą, kad būtų išvengta neigiamo
poveikio gluosniams.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
PASTABOS
Jei FENIX naudojamas pupose, žirniuose,
saulėgrąžose vėliau nei 1 savaitė iki augalų
sudygimo, o aplinkos sąlygos yra nepalankios (daug drėgmės, žema temperatūra), tai
gali pažeisti pasėlius.
Herbicido nuplovimas nuo nelygaus dirvos paviršiaus į žemesnes vietas, gali skatinti veikliosios medžiagos kaupimąsi, todėl tai gali pažeisti žemesnėse vietose augančius augalus.
Herbicidas gali pažeisti dygstančius rapsus,
miežius, salotas, runkelius, agurkus, todėl
ypatingai saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.
SĖJOMAINA
Jei nupurkštas herbicidu FENIX pasėlis vėliau
dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, tai praėjus 3 savaitėms po FENIX
panaudojimo, įdirbus dirvą (mažiausiai 10 cm
gyliu) galima sėti vasarinius kviečius, miežius,
kvietrugius ir rugius, cukrinius runkelius, saulėgrąžas, kukurūzus, žirnius, pupas, sojų pupeles; dirvą būtina giliai suarti (mažiausiai 20 cm
gyliu) prieš sėjant facelijas ir ridikus.
Rudenį galima sėti žieminius kviečius, žieminius miežius, žieminius kvietrugius, rugius ir
žieminius rapsus.
Dėl augalų pasirinkimo sėjomainoje nėra jokių
apribojimų. Vis dėlto, prieš sėjant, rekomenduojama dirvą įdirbti bent 10 cm gyliu.
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Grodyl®
HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: amidosulfuronas 750
g/kg (75%).
PRODUKTO FORMA: vandenyje disperguojančios granulės.
Sisteminio veikimo, sulfonilurėjos cheminės
grupės herbicidas, naudojamas vienmečių
dviskilčių piktžolių (ypač kibiojo lipiko) naikinimui žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių,
žieminių rugių, avižų, linų pasėliuose.
VEIKIMO BŪDAS
GRODYL – atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Herbicidas į augalus patenka per lapus
ir šaknis ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo slopinimas, o po kelių dienų išryškėja ir nekrotinės dėmės (pirmiausia arti viršūnėlių). Per 2–6
savaites, priklausomai nuo aplinkos sąlygų,
piktžolės visai sunyksta. Produktas geriausiai
veikia piktžoles, kai jos turi 2–3 lapelius. Herbicidas gerai naikina kibųjį lipiką, nepriklausomai nuo jo išsivystymo tarpsnio.
VEIKIMO SPEKTRAS
Labai geras efektyvumas ( >95 proc.):
Šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus),
Trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris),
Kibusis lipikas (Galium aparine),
Dirvinis vėdrynas (Ranunculus arvensis),
Dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum),
Garstukas (Sinapis arvensis),
Dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense),
Dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit).
Vidutinis efektyvumas (70-94 proc.):
Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),
Ramunės (Matricaria spp.),
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),
Rūgtis takažolė (Polygonum aviculare),
Rauktalapė rūgštynė (Rumex crispus),
Bukalapė rūgštynė (Rumex obtusifolius),
Dirvinė skaistažiedė (Chrysanthemum segetum),
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Paprastasis kežys (Spergula arvensis),
Daržinė žliūgė (Stellaria media),
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
Dirvinė pienė (Sonchus arvensis),
Savaime išsisėję rapsai.
Silpnas efektyvumas (< 70 proc.):
Balandos (Chenopodium sp.),
Dirvinis vijoklis (Convolvulus arvensis),
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),
Notrelės (Lamium sp.),
Aguona birulė (Papaver rhoeas),
Našlaitės (Viola spp.),
Veronikos (Veronica sp.),
Daugiametės piktžolės.

Linuose:
GRODYL naudojamas pavasarį, sudygus linams, kai linai yra 3-12 cm aukščio.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 90 d.
Norma: 20-40 g/ha, priklausomai nuo piktžolių dydžio.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
PASTABOS
Nenaudoti GRODYL javuose su ankštinių
augalų įsėliu.
Po purškimo iki lietaus turi praeiti 1,5 val.
SĖJOMAINA
Produktas greitai skyla, todėl jis nepavojingas
kitą sezoną auginamiems augalams.

Jei augalų vegetacijos metu buvo labai sausa,
ir nuo herbicido panaudojimo javuose pavasarį iki rapsų ir garstyčių rudeninės sėjos iškrito
mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama
prieš sėją dirvą giliai suarti. Jei kritulių iškrito
daugiau nei 100 mm, tai rapsus ir garstyčias
galima sėti be arimo.
Jei tais pačiais metais ruošiamasi sėti ankštinius augalus, tai nuo GRODYL 20 g/ha panaudojimo javuose iki ankštinių augalų sėjos turi
praeiti 90 dienų, nuo GRODYL 40 g/ha panaudojimo javuose iki ankštinių augalų sėjos turi
praeiti 120 dienų. Dirvą būtina suarti.
Pasėliui, kuris buvo purkštas GRODYL, žuvus
dėl nepalankių aplinkos sąlygų (sausros, šalnų, užmirkimo, kenkėjų ir kt.), tais pačiais metais suarus dirvą atsėti galima tik kukurūzus,
vasarinius kviečius, vasarinius miežius, bulves.
Jei ruošiamasi auginti kukurūzus ar bulves, tai
iki jų sėjos ar sodinimo turi praeiti 1 mėn.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, rugiuose:
GRODYL naudojamas pavasarį atsinaujinus
javų vegetacijai, iki vamzdelėjimo tarpsnio
pabaigos (BBCH 49), kai sudygsta dauguma piktžolių.
Galima purkšti, kai oro temperatūra pakyla
iki 5° C.
Norma: 20-40 g/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Vandens kiekis – 200-300 l/ha.
Vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose,
miežiuose, avižose:
GRODYL naudojamas javų vegetacijos metu
nuo trečiojo lapo pasirodymo (BBCH 13) iki
vamzdelėjimo tarpsnio pabaigos (BBCH
49), kai sudygsta dauguma piktžolių.
Jeigu kibusis lipikas yra iki 20 cm dydžio,
jį gerai sunaikina 20 g/ha herbicido norma.
Jeigu kibusis lipikas didesnis nei 20 cm, reikia naudoti 40 g/ha normą.
Norma: 20-40 g/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Vandens kiekis – 200-300 l/ha.
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Hussar® Activ Plus OD
HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: metiltienkarbazonas 7.5 g/l (0,72 %), natrio metiljodsulfuronas 10 g/l (0,96 %), 2,4-D 2-etilheksilo esteris
300 g/l (28,85 %).
APSAUGINĖ MEDŽIAGA: mefenpirdietilas 30
g/l (2,88 %).
PRODUKTO FORMA: aliejinė koncentruota
suspensija.

ŠACHAS IR
MATAS!

Sisteminis, sulfonilurėjos ir fenoksi cheminių
grupių herbicidas, skirtas dirvinės smilguolės ir
dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose.
VEIKIMO BŪDAS
HUSSAR ACTIV PLUS OD yra sisteminio veikimo herbicidas. Į jo sudėtį įeina trys veikliosios
medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms ir pasižyminčiomis dvejopu
veikimo mechanizmu. Natrio metiljodsulfuronas ir metiltienkarbazonas yra ALS (acetolaktatsintazės) inhibitoriai, kurie veikia sutrikdydami ląstelių dalijimąsi šaknų ir žaliųjų augalo
dalių augimo vietose. Šios veikliosios medžiagos pirmiausia į piktžoles patenka per lapus ir
tik nedidelė dalis per šaknis. 2,4-D 2-etilheksilo esteris priklauso fenoksi cheminei grupei.
Pastarasis yra auksinų tipo herbicidas. Jis į
piktžoles patenka per lapus ir šaknis.
Veikliosios medžiagos patekusios į augalus
pasiskirsto visame augale, blokuoja augalo
gyvybines funkcijas, sustabdo jo augimą ir
vystymąsi. Pirminiai požymiai ant piktžolių paprastai pasirodo po kelių dienų, o po 4-6 savaičių piktžolės visiškai sunyksta.
Rekomenduojama herbicidą naudoti, kai piktžolės yra ankstyvame augimo tarpsnyje, intensyviai auga, o oro sąlygos palankios, t. y.
pakankama oro ir dirvos drėgmė.

VEIKIMO SPEKTRAS
Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
Jautrios piktžolės: 85-94.9% efektyvumas.
VIENASKILTĖS
Dirvinė smilguolė
Apera spica-venti
DVISKILTĖS

Norma, 1
L/ha
Labai jautri*
Norma, 1
L/ha
Labai jautri

Aguona, birulė Papaver rhoes
Bobramunis, dirvinis
Labai jautri
Anthemis arvensis
Čiužutė, dirvinė
Labai jautri
Thlaspi arvense
Lipikas, kibusis
Labai jautri
Galium aparine
Našlaitė, dirvinė Viola arvensis
Jautri
Neužmirštuolė, dirvinė
Labai jautri
Myosotis arvensis
Notrelė, raudonžiedė
Labai jautri
Lamium purpureum
Raguolis, dirvinis
Labai jautri
Consolida regalis
Rapsų pabiros
Labai jautri
Brassica napus
Rugiagėlė
Labai jautri /
Centaurea cyanus
Jautri**
Snaputis, karpytasis
Labai jautri
Geranium dissectum
Šunramunis, bekvapis
Labai jautri
Tripleurospermum inodorum
Veronika, pūdiminė
Jautri
Veronica arvensis
Žliūgė, daržinė Stellaria media Labai jautri
Žvaginė, trikertė
Labai jautri
Capsella bursa-pastoris
*HUSSAR ACTIV PLUS OD veiksmingai naikina tik ALS herbicidams jautrias dirvinių smilguolių populiacijas
**Norint pasiekti kuo geresnį veiksmingumą,
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būtina herbicidu apdoroti kuo jaunesnes, aktyviai augančias rugiagėles; oro temperatūra turi
būti ne žemesnė kaip +10˚C ir pakankamas
drėgmės kiekis dirvoje prieš ir po purškimo.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Naudojimo laikas
HUSSAR ACTIV PLUS OD skirtas piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose
kvietrugiuose ir rugiuose. Purškiama pavasarį
atsinaujinus augalų vegetacijai, kai sudygsta
pavasarinės piktžolės, kviečiai ir kvietrugiai
turi būti nuo trečio šoninio ūglio susiformavimo
tarpsnio iki pasirodo pirmas bamblys (BBCH
23-31), rugiai purškiami nuo trečio šoninio
ūglio susiformavimo tarpsnio iki krūmijimosi
pabaigos (BBCH 23-29). Piktžolės efektyviausiai sunaikinamos, kai jos yra ankstyvuose augimo tarpsniuose ir aktyviai auga. Geriausias
efektyvumas naikinant dirvinę smilguolę pasiekiamas herbicidą panaudojus iki krūmijimosi
tarpsnio pabaigos (BBCH 29). Kitų piktžolių
jautrumas herbicidui taip pat mažėja, jei purškiamos vėlesniuose išsivystymo tarpsniuose.
Naudojimo norma
HUSSAR ACTIV PLUS OD naudojimo norma
1.0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, nebeturi
neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.
Oro temperatūra purškimo metu: ne žemesnė
nei +5°C ir ne aukštesnė kaip +25°C, optimali
temperatūra nuo +12°C.
PASTABOS
Purškimo metu turi būti užtikrintas tolygus
produkto išpurškimas (svarbų dėmesį skirkite važiavimo greičiui).
Venkite purškimo juostų persidengimo lauke
ir posūkiuose.
Geriausias produkto veiksmingumas užtikrinamas, kai purškiama esant ne mažesniam
kaip 50% oro drėgnumui, tai pagerina veikliųjų medžiagų judėjimą piktžolėse.
Nereikia papildomai pridėti paviršiaus aktyviųjų medžiagų, nes produktas savo sudėtyje
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turi aliejaus, gerinančio herbicido prilipimą.
Negalima HUSSAR ACTIV PLUS OD naudoti
javuose su ankštinių augalų įsėliu.
Negalima HUSSAR ACTIV PLUS OD naudoti
avižose ir miežiuose.
Ypatingai saugoti, kad purškiamas tirpalas
nepatektų ant gretimų pasėlių.
Nerekomenduojama HUSSAR ACTIV PLUS
OD purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo
kenkėjų antplūdžio, nepalankių aplinkos
sąlygų, pvz., sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo, maisto medžiagų nepritekliaus ar
kitų pasėlio augimui neigiamą įtaką turinčių
veiksnių.
HUSSAR ACTIV PLUS OD yra saugus javams. Retais atvejais gali pasireikšti augimo sulėtėjimas ir lapų pabalimas, tačiau šie
simptomai yra laikini, greitai išnyksta ir neturi
neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei.
Nerekomenduojama HUSSAR ACTIV PLUS
OD purkšti kviečių ir kvietrugių, jei jie yra
didesni nei pirmo bamblio tarpsnio (BBCH
31), o rugių – vėliau nei krūmijimosi pabaiga
(BBCH 29). Yra pavojus pakenkti pasėliui.
SĖJOMAINA
Po HUSSAR ACTIV PLUS OD panaudojimo
žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ar rugiuose galima sėti šiuos augalus:
Po seklaus dirvos
Suarus
dirbimo
Žieminiai
Žieminiai
miežiai,
Tų pačių
kviečiai, žieminiai
žieminiai
metų rudenį*
kvietrugiai, rugiai
rapsai
Vasariniai
kviečiai,
vasariniai
miežiai, vasariniai Apribojimų
Kitų metų
kvietrugiai,
nėra
pavasarį*
avižos, cukriniai
runkeliai,
kukurūzai
*Produkto naudotojai prisiima atsokomybę dėl
glaimo neigiamo poveikio augalams, kurie nenurodyti šioje lentelėje.
Jei nupurkštas HUSSAR ACTIV PLUS OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų,
ligų arba kenkėjų) žuvo, kitus žemės ūkio augalus galima sėti tik rudenį (žr. lentelę).
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Komplet®
HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: flufenacetas 280
g/l, diflufenikanas 280 g/l.
PRODUKTO FORMA: vandeninė koncentruota suspensija.
Dirvinio veikimo, oksiacetamidų ir piridinkarboksamidų cheminių grupių herbicidas,
naudojamas dirvinės smilguolės ir dviskilčių
piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių
kvietrugių, žieminių rugių ir žieminių miežių pasėliuose.

Pirmoji piktžolių banga

suvaldyta!
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VEIKIMO BŪDAS
KOMPLET yra plataus veikimo spektro herbicidas naikinantis dirvinę smilguolę ir dviskiltes
piktžoles rudenį. Į produkto sudėtį įeina dvi, visiškai skirtingo veikimo veikliosios medžiagos.
Flufenacetas į piktžoles patenka per šaknis
arba per dygstančių piktžolių hipokotilį (daigelį). Diflufenikanas paprastai į piktžoles patenka
per šaknis, bet jei naudojamas piktžolėms sudygus, tai patenka ir per lapus.
Abi veikliosios medžiagos dirvoje išlieka veiklios kelias savaites po purškimo. Dirvos drėgmė padidina herbicido efektyvumą. Būtina
paruošti dirvą taip, kad nesusidarytų grumstai. Geriausiai piktžolės sunaikinamos, kai jos
purškiamos ankstyvuose augimo tarpsniuose:
dygimo arba daigelių.
VEIKIMO SPEKTRAS
Jautrios piktžolės (>95 proc.)
Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti) iki 2 lapelių tarpsnio,
Vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis),
Dirvinė našlaitė (Viola arvensis),
Daržinė žliūgė (Stellaria media),
Raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum),
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),
Veronikos (Veronica spp.),
Kibusis lipikas (Galium aparine),
Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum) iki pirmųjų tikrųjų lapelių,

Dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense),
Trikertė žvaginė (Capsella bursa- pastoris),
Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis).
Vidutiniškai jautrios piktžolės (95-85 proc.)
Smulkusis snaputis (Geranium pusillum),
Aguona birulė (Papaver rhoeas),
Savaime išsisėję rapsai (Brassica napus), sudygę rudenį ir ankstyvame augimo tarpsnyje.
Vidutiniškai atsparios piktžolės (<85 proc.)
Rugiagėlė (Centaurea cyanus)
Atsparios piktžolės
Dirvinis asiūklis (Equisetum arvense),
paprastasis varputis (Elytrigia repens),
tuščioji aviža (Avena fatua),
piktžolės su gilia šaknų sistema (pvz. dirvinė
usnis (Cirsium arvense).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 0,4-0,5 l/ha. Didžiausias apdorojimų
skaičius: 1. Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Naudojamas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių ir žieminių miežių pasėliuose rudenį.
Naudojimo laikas – kai javai išskleidžia nuo
vieno iki trijų lapelių (BBCH 11-13). Geriausias panaudojimo laikas – kai javai išskleidžia pirmąjį lapelį (BBCH 11). Piktžolės tokiu
metu irgi yra labai ankstyvame augimo tarpsnyje, todėl herbicidas jas sunaikina efektyviausiai.
Didžiąją normą (0,5 l/ha) naudoti, kai javai yra
dviejų – trijų lapelių tarpsnyje, pasėlyje labai
gausu piktžolių, pasėlis pasėtas sunkioje arba
daug organinių medžiagų turinčioje dirvoje.
Purškimo nevėlinti nukeliant jį į vėlyvą rudenį,
kad būtų išvengta neigiamo poveikio augalams. O ir piktžolės efektyviausiai sunaikinamos, kuomet po herbicido naudojimo jų vegetacija dar tęsiasi apie 2 savaites.
Herbicido poveikis pavasarį dygstančioms
piktžolėms yra labai silpnas.
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PASTABOS
Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
Rekomenduojama purkšti, kai oro temperatūra aukštesnė nei +5°C.
Javų pasėlis, kuris bus purškiamas
KOMPLET, turi būti pasėtas 3-4 cm gylyje.
Nupurškus javus KOMPLET, gali atsirasti
trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai,
tačiau jie neigiamos įtakos derliui neturi.
Nenaudoti KOMPLET javuose su įsėliu ir dviskilčių augalų pasėliuose.
Naudojant dirvožemiuose, kuriuose gausu
organinių medžiagų, herbicido poveikis piktžolėms labai sumažėja. Todėl nerekomenduojama naudoti dirvožemiuose, kuriuose
organinių medžiagų yra daugiau nei 10%.
Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas
nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
Purkšti esant palankioms sąlygoms.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Nerekomenduojama purkšti, jei pasėlis ligotas, pažeistas kenkėjų, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros,
šalnų, užmirkimo ar maisto medžiagų nepritekliaus.
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Naudoti tinkamą purškimo įrangą, kad pasėlis būtų kokybiškai nupurkštas.
Purškimo metu rekomenduojamas 2,0-4,0
barų slėgis purškimo sistemoje. Purkšti vidutinio dydžio lašais.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
SĖJOMAINA
Jei rudenį nupurkštas pasėlis vėliau dėl kokių
nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo,
tai pavasarį, gerai paruošus viršutinį dirvos
sluoksnį, galima sėti vasarinius kviečius, vasarinius miežius, žirnius, pupas ir sodinti bulves.
Giliai suarus, galima sėti kukurūzus, avižas.
Nuėmus derlių, suarus dirvą arba be arimo,
galima sėti javus, žieminius rapsus, garstyčias. Jei planuojama sėti liucerną, dirvą būtina
suarti. Jei nuo augalų vegetacijos atsinaujinimo pradžios pavasarį iki žieminių rapsų ar
garstyčių sėjos buvo labai sausa, t.y. iškrito
mažiau nei 100 mm kritulių, rekomenduojama
dirvą suarti, kad būtų išvengta augalų pažeidimo (fitotoksinio poveikio). Retais atvejais,
pasėjus rapsus bei garstyčias, ant skilčialapių
ir pirmųjų lapelių gali atsirasti laikini augalų pažeidimo požymiai (pabalimas).

Maister® WG
HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: foramsulfuronas
300 g/kg, natrio metiljodosulfuronas 10 g/kg.
PRODUKTO FORMA: vandenyje dispersiškos
granulės.
APSAUGINĖ MEDŽIAGA: etilizoksadifenas
300 g/kg.
Sudėtyje yra: sunkioji benzino frakcija (petroleteris).
Sisteminis, plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienmečių ir daugiamečių
dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui po
sudygimo kukurūzų pasėliuose.
VEIKIMO BŪDAS
MAISTER WG – sisteminis, plataus veikimo
spektro herbicidas, skirtas naikinti dviskiltes ir
vienaskiltes piktžoles po sudygimo kukurūzų
pasėliuose. Didžioji dalis herbicido į augalus
patenka per lapus, likusioji per šaknis. Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto
visame augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo ir vystymosi slopinimas. Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia paimti vandens ir
maisto medžiagų. Jos nustoja augusios, lapai
pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta
šaknys. Priklausomai nuo rūšies ir aplinkos
sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta per 2-4 savaites.

album), raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), savaime išsisėję rapsai, dėmėtoji rūgtis (Polygonum
persicaria), trumpamakštė rūgtis (Polygonum
lapathifolium), kiauliauogės (Solanum spp.).
Vienaskiltės
Paprastasis varputis (Elytrigia repens), pievinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides),
vienmetė miglė (Poa annua), dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), tuščioji aviža (Avena
fatua), daugiametė svidrė (Lolium perenne),
paprastoji rietmenė (Echinochloa crus galli),
žalioji šerytė (Setaria viridis).
Vidutiniškai jautrios piktžolės
Dirvinė usnis (Cirsium arvense), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), rauktalapė rūgštynė
(Rumex crispus), gailioji dilgėlė (Urtica urens).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Naudojimo norma
150 g/ha +2 l/ha lipniosios (paviršiaus aktyviosios) medžiagos (Aktirobas, Olbrasas ar kita
Bayer rekomenduojama lipnioji medžiaga). Be
lipniosios medžiagos MAISTER WG poveikis
piktžolėms gali sumažėti, ypač baltosioms balandoms. Bayer negali garantuoti gero efektyvumo, kai naudojamos kitų firmų pagamintos
lipniosios medžiagos.
Vandens norma: 100-400 l/ha.

VEIKIMO SPEKTRAS
Jautrios piktžolės

Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Dviskiltės
Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris), dirvinis ridikas (Raphanus raphanistrum), dirvinė
čiužutė (Thlapsi arvense), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus), daržinė
žliūgė (Stellaria media), smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora), kibusis lipikas (Galium aparine), baltoji balanda (Chenopodium

Naudojimo laikas
MAISTER WG purškiama pavasarį, kukurūzų
vegetacijos metu nuo antrojo iki šeštojo lapo
pasirodymo (BBCH 12-16). Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos yra 2- 3
-jų lapelių augimo tarpsnyje. Vėliausiai MAISTER WG purškiama, kai kukurūzai yra 6 lapelių
augimo tarpsnyje. Piktžolėms peraugus MAISTER WG efektyvumas sumažėja.
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PASTABOS
Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi
neigiamos įtakos produkto veikimui.
MAISTER WG, naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia kukurūzų. Tačiau gali
atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo
požymiai (fitotoksiškumas), kai purškiama
esant nepalankioms aplinkos sąlygoms:
temperatūra daugiau nei 25°C, mažiau nei
10°C, stipriai šviečia saulė, dideli dienos ir
nakties temperatūrų svyravimai (>20°C), lietingas periodas.
Nerekomenduojama MAISTER WG purkšti,
jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių
aplinkos sąlygų, pvz. sausros, kaitros, šalnų,
užmirkimo ar maisto medžiagų nepritekliaus.
Kai MAISTER WG naudojamas prisilaikant
rekomendacijų (t.y. purškiama 2-6 lapelių
augimo tarpsnyje) preparato likučių žaliuose
augaluose nelieka ir juos galima naudoti ža-
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liam gyvulių pašarui.
Jeigu nupurkštas MAISTER WG pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų
arba kenkėjų) žuvo, tai, giliai suarus dirvą,
iškart galima sėti tik kukurūzus, po 3 mėnesių galima ir visus kitus augalus.
Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas
nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
MAISTER WG galima maišyti su skystomis
trąšomis (chelatinėje formoje). Nerekomenduojama sezono metu, tiek prieš, tiek po
MAISTER WG panaudojimo naudoti insekticidų, priklausančių organofosfatų ir karbamatų cheminėms grupėms, nes gali sulėtėti
herbicido veikliųjų medžiagų, priklausančių
sulfonilurėjos cheminei grupei, skilimas augale, todėl kukurūzai gali žūti.
MAISTER WG yra fitotoksiškas kukurūzų
veislei Lorenco.
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MaisTer Power® OD
HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: foramsulfuronas
31.5 g/l (3,21 %), natrio metiljodosulfuronas 1
g/l (0,1 %), metiltienkarbazonas 10 g/l (1,02 %).
PRODUKTO FORMA: aliejinė koncentruota
suspensija.

Absoliuti galia
Jūsų rankose

APSAUGINĖ MEDŽIAGA: ciprosulfamidas 15
g/l (1,53 %).
Sisteminis, sulfonilurėjos ir sulfonilamino-karbonil-triazolinono cheminių grupių herbicidas,
skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių kukurūzų pasėliuose.

VIENASKILTĖS

VEIKIMO BŪDAS
MAISTER POWER OD sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos. Šis plataus veikimo spektro
herbicidas efektyviai naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles sudygusių kukurūzų pasėliuose. Produkto sudėtyje esanti nauja apsauginė
medžiaga – ciprosulfamidas, kukurūzus nuo
herbicidinio poveikio apsaugo tiek per lapus,
tiek ir per šaknų sistemą.
Didžioji dalis herbicido į augalus patenka per
lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis. Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto
visame augale ir stipriai slopina piktžolių augimą ir vystymąsi. Iš karto po purškimo piktžolės
nebepajėgia paimti vandens ir maisto medžiagų, todėl jos nebegali konkuruoti su pasėliu.
Piktžolės nustoja augusios, lapai pagelsta,
atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo piktžolių rūšies ir aplinkos sąlygų, jos visiškai sunyksta per 2-4 savaites po
herbicido panaudojimo.
MAISTER POWER OD geriausias efektyvumas
pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos,
tokios kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų
vaškinis sluoksnis mažina produkto efektyvumą.

Tuščioji aviža
Avena fatua
Paprastoji rietmenė
Echinochloa crus-galli

VEIKIMO SPEKTRAS
MAISTER POWER OD efektyviai naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Priklausomai nuo
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pasėlyje augančių piktžolių rūšių atitinkamai
reiktų naudoti 1,0 L/ha arba 1,5 L/ha normą.
Herbicido efektyvumas:
Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
Jautrios piktžolės: 85-94,9% efektyvumas;
Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84,9% efektyvumas.

Paprastasis varputis
Elytrigia repens

DVISKILTĖS
Dirvinis bobramunis
Anthemis arvensis
Paprastasis kietis
Artemisia vulgaris
Rapsas
Brassica napus
Trikertė žvaginė
Capsella bursapastoris
Baltoji balanda
Chenopodium album
Dirvinė usnis
Cirsium arvense
Paprastasis dalgutis
Erodium cicutarium
Vaistinė žvirbliarūtė
Fumaria officinalis
Kibusis lipikas
Galium aparine
Smulkusis snaputis
Geranium pusillum

Norma
1 L/ha

1.5 L/ha

Vidutiniškai
jautri

Jautri

Jautri
Jautri

Labai
jautri
Labai
jautri

Norma
1 L/ha
1.5 L/ha
Labai
Labai
jautri
jautri
Labai
Jautri
jautri
Labai
Labai
jautri
jautri
Labai
jautri
Jautri
Jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Vidutiniškai
jautri

Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Vidutiniškai
jautri
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DVISKILTĖS
Apskritalapė notrelė
Lamium amplexicaule
Raudonžiedė notrelė
Lamium purpureum
Bekvapis šunramunis
Tripleurospermum
perforatum
Takažolė
Polygonum aviculare
Vijoklinis pelėvirkštis
Fallopia convolvulus
Trumpamakštis rūgtis
Persicaria lapathifolia
Dėmėtasis rūgtis
Persicaria maculosa
Dirvinis garstukas
Sinapis arvensis
Dirvinė čiužutė
Thlaspi arvense
Pūdiminė veronika
Veronica agrestis
Gebenlapė veronika
Veronica hederifolia
Persinė veronika
Veronica persica
Dirvinė našlaitė
Viola arvensis

Norma
1 L/ha
1.5 L/ha
Labai
Labai
jautri
jautri
Labai
Labai
jautri
jautri
Labai
jautri

Labai
jautri

Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Vidutiniškai
jautri

Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri
Labai
jautri

Vidutiniškai
jautri
Jautri
Labai
jautri

Jautri

Jautri
Labai
jautri
Labai
jautri

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 1,0-1,5 l/ha.
Vandens norma: 200-300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
MAISTER POWER OD purškiamas pavasarį, kukurūzų vegetacijos metu nuo antrojo iki
šeštojo lapo pasirodymo (BBCH 12-16). Herbicidas puikiai naikina ir didesnes piktžoles,
tačiau rekomenduojama purkšti kuo jaunesnes
piktžoles, kad kuo anksčiau būtų sumažinta
konkurencija pasėliui. Siekiant išvengti galimo
neigiamo poveikio pasėliui, vėliausiai MAISTER POWER OD purkšti, kai kukurūzai yra 6
lapelių augimo tarpsnyje.
PASTABOS
Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi
neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.
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Produktas naudojamas pagal rekomendacijas nepažeidžia kukurūzų. Tačiau gali atsirasti
trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pristabdytas augimas, lapų pašviesėjimas), kai
purškiama esant nepalankioms aplinkos sąlygoms: temperatūra daugiau nei +25°C ir stipriai
šviečia saulė, mažiau nei +10°C, dideli dienos
ir nakties temperatūrų svyravimai (>20°C), lietingas periodas. Šie požymiai greitai išnyksta ir
neturi neigiamos įtakos kukurūzų derliui.
Nerekomenduojama MAISTER POWER OD
naudoti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros,
kaitros, šalnų, per didelio drėgmės kiekio ar
maisto medžiagų stygiaus.
Siekiant išvengti galimo fitotoksiškumo kukurūzams, rekomenduojama, kad tarp purškimų MAISTER POWER OD ir mikroelementų,
aliejinės koncentruotos suspensijos (OD)
formos organofosfatų ar karbamatų cheminių grupių insekticidų naudojimo praeitų 7
dienų laikotarpis. Jeigu dėl kokių nors priežasčių neįmanoma išlaukti 7 dienų, tuomet
maišant aliejinės koncentruotos suspensijos
(OD) formos insekticidus su MAISTER POWER OD naudoti mažesniąją rekomenduojamą herbicido normą.
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo
dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės
ūkio augalų.
MAISTER POWER OD naudojant pagal rekomendacijas produkto likučių augaluose nelieka ir juos galima naudoti gyvulių pašarui
ar maistui.
SĖJOMAINA
Nuėmus įprastai augusių kukurūzų derlių, kitą
pavasarį galima sėti visus žemės ūkio augalus.
Prieš sėją dirvą būtina giliai suarti (min. 20 cm).
Jeigu nupurkštas MAISTER POWER OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų
arba kenkėjų) žuvo, praėjus 4 mėnesiams po
purškimo ir giliai suarus (min. 20 cm) galima
sėti tik žieminius varpinius javus.

81

NAUJIENA

Mateno DUO®

SU TRENKSMU
SUNAIKINTOS
PIKTŽOLĖS

HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: aklonifenas 500
g/l (40,65 %), diflufenikanas 100 g/l (8,13 %).
SUDĖTYJE YRA: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono
bei 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1) mišinys.
PRODUKTO FORMA: koncentruota suspensija (SC).
MATENO DUO – herbicidas, skirtas dirvinės
smilguolės, vienametės miglės ir dviskilčių
piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių
kvietrugių, žieminių miežių ir rugių pasėliuose
rudenį.

Nauja veikli medžiaga javuose
Efektyviai vienaskilčių kontrolei – naudojimas
programoje
Įrankis piktžolių atsparumo herbicidams valdymui
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Geriausios
kontrolės
praktikos

VEIKIMO BŪDAS
MATENO DUO yra skirtas dirvinės smilguolės,
vienametės miglės ir dviskilčių piktžolių naikinimui. Šį herbicidą rekomenduojama naudoti
sistemoje su kitais herbicidais: MATENO DUO
panaudoti rudenį, o pavasarį kitą tinkamą herbicidą.
Į MATENO DUO sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos: aklonifenas ir diflufenikanas.
Aklonifenas į dviskiltes piktžoles patenka per
hipokotilį ir skilčialapius, o į vienskiltes per diegamakštę (koleoptilę) ir iš ten keliauja į meristeminius audinius. Per šaknis aklonifenas nėra
įsisavinamas. Aklonifenas veikia stabdydamas
chlorofilo ir karotenoidų gamybą dėl ko piktžolės pabąla ir ilgainiui sunyksta. Ši veiklioji
medžiaga nestabdo piktžolių dygimo. Efektas
priklauso nuo absorbuotos veikliosios medžiagos kiekio, sėklos gyvybinių resursų ir piktžolių
augimo greičio. Dienos ilgumas neturi įtakos
aklonifeno veikimui, tačiau šiluma pagerina
herbicidinį poveikį.
Diflufenikanas labai gerai sunaikina piktžoles,
kurios dygsta apdorotame dirvos paviršiaus
sluoksnyje. Į dygstančias piktžoles diflufenikanas patenka per šaknis ir daigelius, pernešamas į meristeminius audinius ir tokiu būdu
lengvai sunaikina piktžoles. Jei produktas panaudojamas sudygus piktžolėms, diflufenika-

nas į piktžoles patenka ir per lapus. Taip pat
ši veikli medžiaga pasižymi geru kontaktiniu
veikimu, o ypač tai pastebima ant jaunų dviskilčių piktžolių.
MATENO DUO dirvos paviršiuje suformuoja nuplovimui atsparią plėvelę. Dygdamos
piktžolės kontaktuoja su herbicido plėvele
absorbuodamos produktą. Pirmieji herbicido
požymiai matomi jau po 2-10 dienų, stebimas
augimo stabdymas, pabalimas ir ilgainiui piktžolės žūva.
VEIKIMO SPEKTRAS
Panaudojus MATENO DUO tinkamu metu,
esant palankioms oro sąlygoms ir nupurškus
gerai sureguliuota technika galima tikėtis lentelėje nurodyto efektyvumo lygio.
Pavasarį rekomenduojama panaudoti kitą tinkamą herbicidą.

Labai jautrios
piktžolės
(veiksmingumas 95100%)

Trikertė žvaginė
(Capsella bursa-pastoris)
Raudonžiedė notrelė
(Lamium purpureum)
Dirvinė neužmirštuolė
(Myosotis arvensis)
Daržinė žliūgė
(Stellaria media)
Dirvinė čiužutė
(Thlaspi arvense)
Rapsų pabiros
(Brassica napus)
Aguona birulė
(Papaver rhoeas)
Paprastoji žilė
(Senecio vulgaris)
Dirvinė veronika
(Veronica arvensis)
Persinė veronika
(Veronica persica)
Dirvinė našlaitė
(Viola arvensis)
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Jautrios
piktžolės
(veiksmingumas 8594,9%)

Vidutiniškai
jautrios
piktžolės
(veiksmingumas 7084,9%)

Bekvapis šunramunis
(Tripleurospermum
inodorum)
Kibusis lipikas
(Galium aparine)
Smulkusis snaputis
(Geranium pusillum)
Rugiagėlė
(Cyanus segetum)
Dirvinė smilguolė
(Apera spica-venti)
Vienametė miglė
(Poa annua)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 0,35 l/ha.
Purškimo laikas: rudenį, javai turi būti nuo diegamakštės iki trijų lapelių tarpsnio (BBCH 1013).
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
MATENO DUO efektyviai veikia net ir esant
žemai temperatūrai. Optimalus veiksmingumas ir saugumas pasėliui yra užtikrinamas,
jei produktas naudojamas ant gyvybingų augalų ir piktžolių, o temperatūra nėra žemesnė nei 0°C.
Nestiprus lietus po purškimo pagerina MA-
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TENO DUO veiksmingumą.
Šlapia dirva gali sumažinti herbicido veiksmingumą.
MATENO DUO veikia geriau, jei dirva yra be
grumstų, augalinių liekanų ir pakanka drėgmės.
Po pasėlio apdorojimo nedarykite jokių mechaninių žemės dirbimo darbų, kad nesuardytumėte susidariusios herbicido plėvelės.
Nerekomenduojama MATENO DUO purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo kenkėjų
antplūdžio, nepalankių aplinkos sąlygų,
pvz., sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo,
maisto medžiagų nepritekliaus ar kitų pasėlio augimui neigiamą įtaką turinčių veiksnių.
FITOTOKSIŠKUMAS
Panaudojus MATENO DUO, javams gali pasireikšti chlorozė (pabalimas), augimo sulėtėjimas ar nežymus išretėjimas. Šie požymiai
ilgainiui išnyksta ir paprastai neturi neigiamo
poveikio derliui ir jo kokybei.
SĖJOMAINA
Įprastoje sėjomainoje galima sėti cukrinius
runkelius, žieminius ir vasarinius rapsus, grūdinius javus, svidres ir kukurūzus. Prieš sėjant
cukrinius runkelius, rapsus ir svidres dirva turi
būti gerai įdirbta bent 10 cm sluoksnyje.
Jei nupurkštas MATENO DUO pasėlis vėliau
dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, prieš atsėjant kitus augalus dirvą
būtina giliai (mažiausiai. 20 cm) suarti.

MCPA Super
HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: MCPA 500 g/l.

VEIKIMO SPEKTRAS

PRODUKTO FORMA: tirpus koncentratas.
MCPA Super – sisteminio veikimo, fenoksi klasės herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir
daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose
kviečiuose, rugiuose, miežiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose ir kvietrugiuose, javuose su dobilų įsėliu,
raudonuosiuose dobiluose sėklai, pievose, ganyklose, bulvėse.

Jautrios piktžolės:
Baltoji balanda (Chenopodium album), trikertė
žvaginė (Capsella bursa-pastoris), dirvinė usnis (Cirsium arvense), dirvinė aklė (Galeopsis
tetrahit), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis),
dirvinė pienė (Sonchus arvensis), dirvinė čiužutė (Thlapsi arvense),

VEIKIMO BŪDAS
MCPA Super yra atrankinio veikimo sisteminis
herbicidas, į augalus patenka per lapus ir stiebus, kaupiasi meristeminiuose audiniuose, sutrikdydamas fotosintezės procesą. Optimaliam
herbicido veikimui reikia, kad oro temperatūra
būtų +10˚ C - +20˚ C. Produktą gerai toleruoja
augalai. Poveikis piktžolėms pastebimas praėjus 2 - 7 dienoms po purškimo, piktžolės sunyksta per 10-15 dienų.

Vidutiniškai jautrios piktžolės:
Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium),
vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
rūgštynės (Rumex sp.), daržinė žliūgė (Stellaria media), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum
afficinalis), dirvinė našlaitė (Viola arvensis).
Mažai jautrios piktžolės:
Kibusis lipikas (Galium aparine), notrelės (Lamium spp.), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), dirvinė veronika (Veronica arvensis).

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žemės ūkio augalai
Žieminiai kviečiai,
rugiai, miežiai,
kvietrugiai ir vasariniai
kviečiai, miežiai,
kvietrugiai, avižos

Norma l/ha Purškimo laikas
1,0-1,5

Pasėliai purškiami nuo 3–4 lapelių tarpsnio iki pirmo
bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.

Javai su dobilų įsėliu

0,8-1,2

Dobilams turint 2–3 tikruosius lapelius, o javams esant
krūmijimosi tarpsnyje ne daugiau kaip 1 kartą.

Raudonieji dobilai  
sėklai

0,8-1,2

Dobilams turint 2–3 tikruosius lapelius.
Pastaba. Kūlenas gyvulių šėrimui galima naudoti tik
praėjus 45 dienoms po purškimo

Pievos ir ganyklos

1,5 – 2,0

Purkšti, kai piktžolės jaunos, aktyviai auga ir ne
daugiau kaip 1 kartą. Pastaba: nešienauti ir neganyti
galvijų 4 savaites po purškimo.

Bulvės

2,0

Iki bulvių sudygimo, vegetuojančios piktžolės.

Bulvės

1,0

Purškiama, kai bulvės yra 3 – 8 cm aukščio, BBCH
11 – 19 tarpsniuose.
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Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Vandens kiekis – 200–300 l/ha
Pastaba: produktui jautrūs kopūstai, salotos
(Lactuca sativa), ropės (Brassica rapa), pomidorai (L. esculentum), špinatai (Spinacia
oleracea), garstyčios (Sinapis spp.), brokoliai
(Brassica oleracea L. var. Italica), žiediniai
kopūstai (Brassica oleracea L. var. Botrytis
L.), agurkai (Cucumis sativus), svogūnai (A.
cepa), cukriniai runkeliai (Beta vulgaris ssp.
vulgaris var. Altissima), pašariniai runkeliai
(Beta vulgaris ssp. vulgaris var. Alba), raudonieji burokėliai (Beta vulgaris spp. Esculenta),
vasariniai ir žieminiai rapsai (Brassica napus).

PASTABOS
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 4-6 valandos.
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, rekomenduojama išlaikyti 5 metrų apsaugos
zoną iki produktui jautrių augalų.
Nepurkšti jei pasėliai nusilpę nuo nepalankių
oro sąlygų, jei oro temperatūra viršija +25°C.

Nortron®
HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: etofumezatas 500 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota suspensija.
Atrankinio veikimo herbicidas, skirtas naikinti
vienmetes dviskiltes piktžoles cukriniuose ir
pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose.

Didžiausias purškimų skaičius: 3;

VEIKIMO BŪDAS
Atrankinio veikimo herbicidas, skirtas naikinti
kai kurias vienmetes dviskiltes piktžoles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose iki piktžolių sudygimo ar piktžolėms esant ankstyvuose augimo
tarpsniuose. Dirvos drėgmė gerina herbicido
veiksmingumą. Naudojant rekomenduojamas
normas kultūriniai augalai produktą puikiai toleruoja.

Purškimo laikas: kai augalai yra skilčialapių
tarpsnyje iki kol išaugina 8 tikruosius lapelius
(BBCH 10-18), piktžolės geriausiai sunaikinamos ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose.

VEIKIMO SPEKTRAS
Labai jautrios
piktžolės
(veiksmingumas 95100%)
Jautrios
piktžolės
(veiksmingumas 8594,9%)
Vidutiniškai
jautrios
piktžolės
(veiksmingumas 7084,9%)
Vidutiniškai
atsparios
(veiksmingumas 69,9 50%)
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Didžiausia vienkartinė naudojimo norma:
0,8 l/ha;

vaistinė žvirbliarūtė
(Fumaria officinalis)
daržinė žliūgė
(Stellaria media)
trumpamakštis rūgtis
(Persicaria lapathifolia),
pūdyminė veronika
(Veronica agrestis)

vijoklinis pelėvirkštis
(Fallopia convolvulus)
aklės (Galeopsis spp.),
daržinis lipikas (Galium
spurium), raudonžiedė
notrelė (Lamium
purpureum), paprastoji
gaiva (Lapsana communis),
dirvinė našlaitė (Viola
arvensis),

Didžiausia norma per auginimo sezoną: 2,0
l/ha.

Vandens norma: 150-200 l/ha.
Laikas tarp purškimų: ne mažiau kaip 7 dienos.
PASTABOS
Runkeliai yra selektyvūs etofumezatui, tačiau ankstyvuose augimo tarpsniuose, ypač
jei naktimis būna šalnos, gali laikinai pašviesėti ar deformuotis jų lapai.
Kad NORTRON pilnai suveiktų, mažiausiai 2
valandas turi nelyti.
Praėjus 3 dienoms po purškimo lauke galima atlikti mechaninius darbus, praėjus 7
dienoms – rankų darbus.
Geriausias efektyvumas pasiekiamas, kai
NORTRON naudojamas mišiniuose su kitais
cukrinių ir pašarinių runkelių, raudonųjų burokėlių herbicidais.
SĖJOMAINA
Javai yra jautrūs etofumezato likučiams dirvožemyje, todėl sėti žieminius javus, po cukrinių
runkelių derliaus nuėmimo, rekomenduoja giliai suarus dirvą.
Jeigu NORTRON nupurkšti pasėliai stipriai nukentėjo nuo šalnų, ligų ar kenkėjų, suarus dirvą
galima atsėti cukrinius ir pašarinius runkelius,
burokėlius, žirnius, linus. Rekomenduojama
dirvą suarti 15-20 cm gyliu.

87

Atidus
žvilgsnis
į javus

Puma Universal®
HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: fenoksaprop-P-etilas
69 g/l (6,57 %).
APSAUGINĖ MEDŽIAGA: mefenpirdietilas 75
g/l.
SUDĖTYJE YRA: petroleteris, sunkioji benzino
frakcija.
PRODUKTO FORMA: vandens emulsija.
CHEMINĖ GRUPĖ: ariloksifenoksi-propionatas.
Sisteminio veikimo herbicidas, naudojamas
vienaskilčių (ypač dirvinės smilguolės bei tuščiosios avižos) piktžolių naikinimui vasarinių ir
žieminių kviečių, vasarinių ir žieminių miežių,
vasarinių ir žieminių kvietrugių bei žieminių rugių pasėliuose.
VEIKIMO BŪDAS
PUMA UNIVERSAL – atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, kuris neturi dirvinio poveikio.
Į piktžoles patenka per lapus, stiebus ir su augalo sultimis pasiskirsto visame augale. Vyksta
stiprus piktžolių augimo slopinimas, o po 2-3
dienų augimas sustabdomas ir per 2-4 savaites, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta.
VEIKIMO SPEKTRAS
Jautrios piktžolės
Dirvinė smilguolė (Apera spica-venti),
Tuščioji aviža (Avena fatua),
Pelinis pašiaušėlis (Alopecurus myosuroides).
Atsparios piktžolės
Paprastasis varputis (Elytrigia repens),
Vienmetė miglė (Poa annua),
Eraičinai (Festuca spp.),
Svidrės (Lolium spp.),
Dviskiltės piktžolės.
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma:
žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai ir rugiai: 1,0-1,2 l/ha;
vasariniai ir žieminiai miežiai: 0,8-1,0 l/ha;
vasariniai kviečiai, vasariniai kvietrugiai: 0,81,0 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Rekomenduojame PUMA UNUVERSAL naudoti kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga
ACTIROM B. Naudojant šiuos produktus kartu
padidėja herbicido efektyvumas nuo smilguolės vėlyvesniuose jos tarpsniuose.
PUMA UNIVERSAL naudojamas pavasarį, kai:
vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai
miežiai, vasariniai ir žieminiai kvietrugiai bei
žieminiai rugiai yra 3 lapelių – 2-ojo bamblio
susidarymo tarpsniuose (BBCH 13-32)
žieminiai miežiai – nuo 3 lapelių susidarymo
tarpsnio iki bamblėjimo pradžios (BBCH 1330).
Nepriklausomai nuo to, kokioje vystymosi fazėje yra javai, herbicidas geriausiai veikia prieš
vienaskiltes piktžoles, kai jos yra 2-jų lapelių krūmijimosi tarpsniuose.
PASTABOS
Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi
neigiamos įtakos produkto veikimui.
Saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų
ant gretimų pasėlių, kad nebūtų purškimo
juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
Herbicidu nepurkšti, jei augalai labai pažeisti ligų ar kenkėjų, tikimasi šalnų, oro temperatūrą daugiau nei +28°C, santykinė oro
drėgmė žemiau 30%, pučia stipresnis nei 3
m/s vėjas ir gali nunešti tirpalą ant gretimų
pasėlių.
Nenaudoti PUMA UNIVERSAL mišiniuose su
druskiniais herbicidais (2,4 D, MCPA).
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Pasirenkant herbicido normą, reikia atsižvelgti į piktžolių išsivystymo tarpsnį. Purkšti
pavasarį, kai piktžolės sudygsta. Ypač tai
svarbu tuščiajai avižai, nes jos dygimo periodas yra labai ilgas – tuo metu, kai dalis
piktžolių būna pirmųjų lapelių tarpsnyje, kita
dalis jau būna krūmijimosi pabaigoje.
Esant nepalankioms augalų augimo sąlygoms (pav. sausra, žema temperatūra) arba
vėlesniuose piktžolių augimo tarpsniuose
rekomenduojama naudoti didžiausią PUMA
UNIVERSAL normą.
Kad būtų efektyviai sunaikinta tuščioji aviža ir dirvinė smilguolė krūmijimosi tarpsnio
pabaigoje (BBCH 28-29), nerekomenduojama PUMA UNIVERSAL maišyti su kitais
herbicidais.

Kai yra maišoma su kitais herbicidais, rekomenduojama naudoti didžiausią PUMA UNIVERSAL normą.
Palankios oro sąlygos piktžolių augimui (drėgmė, nuo +12 iki +20°C temperatūra) padidina herbicido efektyvumą.
Sausros metu herbicido poveikis sumažėja,
todėl tokiomis sąlygomis PUMA UNIVERSAL
rekomenduojama purkšti pavakaryje.
Miežiuose po purškimo PUMA UNIVERSAL
gali atsirasti laikinų spalvos pakitimų, kurie
jokios įtakos derliui neturi.
SĖJOMAINA
Jeigu PUMA UNIVERSAL nupurkšti pasėliai stipriai nukentėjo nuo šalnų, ligų ar kenkėjų, tinkamai paruošus dirvą galima sėti visus augalus.

Sekator® OD
HERBICIDAS
VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: amidosulfuronas
100 g/l (9,67%) + natrio metiljodosulfuronas 25
g/l (2,43%).
CHEMINĖ ŠEIMA: sulfonilkarbamido.
APSAUGINĖ MEDŽIAGA: mefenpirdietilas
250 g/l (23,54 %).
SUDĖTYJE YRA: petroleteris, sunkioji benzino
frakcija.
PRODUKTO FORMA: aliejinė koncentruota
suspensija.
Sisteminio, atrankinio veikimo, sulfonilurėjos
cheminės grupės herbicidas, naudojamas
dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių,
žieminių rugių, žieminių kvietrugių, vasarinių
kviečių, vasarinių kvietrugių ir vasarinių miežių
pasėliuose.
VEIKIMO BŪDAS
SEKATOR OD į piktžoles patenka per lapus ir
šaknis ir su augalo sultimis pasiskirsto visame
augale. Vyksta stiprus piktžolių augimo ir vystymosi slopinimas. Per 14-18 dienų, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta.
Veikliosios medžiagos amidosulfuronas ir natrio metiljodosulfuronas priklauso sulfonilurėjos
cheminei klasei ir veikia kaip acetohidroksilo
rūgščių (ALS) inhibitoriai. Tokia herbicido sudėtis yra saugesnė javams ir suteikia daugiau
galimybių panaudoti jį ilgesnį laiko tarpą – iki
javų vėliavinio lapo pasirodymo.
VEIKIMO SPEKTRAS
Jautrios piktžolės
Garstukas (Sinapis arvensis),
Trikertė žvaginė (Capsella bursa pastoris),
Ramunės (Matricaria spp.),
Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis),
Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),
Šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus),
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Raudonžiedis progailis (Anagalis arvensis),
Daržinė žliūgė (Stellaria media),
Dirvinė usnis (Cirsium arvense) 10 - 15 cm
aukščio,
Galinsogos (Galinsoga spp.),
Paprastasis kežys (Spergula arvensis),
Kibusis lipikas (Galium aparine),
Baltoji balanda (Chenopodium album),
Dirvinė aklė (Galeopsis arvensis),
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
Plačioji balandūnė (Atriplex patula),
Rugiagėlė (Centaurea cyanus) 2-4 lapelių,
Pūdyminė aguona (Papaver rhoeas) 2-4 lapelių,
Dirvinė neužmirštuolė (Myosotis arvensis),
Savaime išsisėję rapsai, saulėgrąžos.
Vidutiniškai jautrios piktžolės
Paprastoji žilė (Senecio vulgaris),
vikiai (Vicia spp.),
dirvinė našlaitė (Viola arvensis) 2-4 lapelių,
raudonžiedė notrelė (Lamium purpureum) 2-4
lapelių.
Atsparios piktžolės
Vienaskiltės, daugiametės dviskiltės (išskyrus
dirvinę usnį).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma:
Žieminiai kviečiai, žieminiai rugiai, žieminiai
kvietrugiai: 0,15 l/ha.
Vasariniai kviečiai, vasariniai kvietrugiai, vasariniai miežiai: 0,1-0,15 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 300 l/ha.
Herbicidu SEKATOR OD purškiama pavasarį,
javų vegetacijos metu nuo trečiojo (BBCH 13)
iki paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 37). Geriausias rezultatas pasiekiamas, kai herbicidas
panaudojamas iki javų krūmijimosi pabaigos
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(BBCH 29) ir kai piktžolės yra 2 - 3 - jų lapelių augimo tarpsnyje. SEKATOR OD galima
purkšti ankstyvą pavasarį, kai oro temperatūra
sušyla iki +5°C.
PASTABOS
Lietus praėjus 2 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
Norint pagerinti SEKATOR OD poveikį esant
nepalankioms sąlygoms, ypač kai šalta ir
sausa arba peraugus piktžolėms rekomenduojama maišyti su lipniomis (paviršiaus aktyviosiomis) medžiagomis.
SEKATOR OD negalima purkšti javų su įsėliu. SEKATOR OD negalima purkšti avižų.
Purškiant saugoti, kad purškiamas tirpalas
nepatektų ant gretimų pasėlių, nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
SĖJOMAINA
Produktas greitai skyla dirvoje, todėl jis nepavojingas kitais metais auginamiems augalams.
Jei augalų vegetacijos metu buvo labai sausa,
ir nuo herbicido panaudojimo javuose iki rapsų
ir garstyčių rudeninės sėjos iškrito mažiau nei
100 mm kritulių, rekomenduojama prieš sėją
dirvą giliai suarti. Jei kritulių iškrito daugiau nei
100 mm, tai rapsus ir garstyčias galima sėti be
arimo.
Jei nupurkštas SEKATOR OD pasėlis vėliau
dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba
kenkėjų) žuvo, tai suarus dirvą, galima atsėti
tik kukurūzus, vasarinius kviečius, vasarinius
miežius, bulves.

Targa® Super
HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: kvizalofopo-p-etilas
50 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
SUDĖTYJE YRA: petroleteris (sunkioji benzino frakcija).
Sisteminio veikimo ariloksifenoksipropionatų
grupės herbicidas, naudojamas paprastojo varpučio ir kitų vienaskilčių piktžolių naikinimui žieminių ir vasarinių rapsų, pašarinių ir cukrinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų ir morkų pasėliuose.
Herbicidas Targa Super registruotas pupoms
ir morkoms, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009
51 straipsniu.
VEIKIMO BŪDAS
TARGA SUPER naikina pagrindines vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles.
Herbicidas veikia piktžoles daugiausiai per
lapus, todėl yra naudojamas jau sudygusioms
piktžolėms naikinti. Veiklioji medžiaga greitai
įsiskverbia į lapus ir su augalų sultimis pernešama į meristemą, kur stabdo tolesnį augalo
vystymąsi. Efektyvumas vizualiai matomas
praėjus 10–14 dienų po nupurškimo. TARGA
SUPER veiksmingumą didina šiluma ir didelė
oro drėgmė. Piktžolės pabąla, paskui pagrindiniai ūgliai pamažu žūva (tampa lengvai ištraukiami).
TARGA SUPER veikia nepriklausomai nuo dirvos tipo. Dėl sisteminio poveikio veiklioji medžiaga veikia ir pernešta į daugiamečių žolių
po žeme esančius audinius, neleidžia augalams atželti. Palankios sąlygos (šiluma ir oro
drėgmė) spartina augalų žūtį.
VEIKIMO SPEKTRAS IR NORMA
Naudojant 0,75-1,25 l/ha normą, labai gerai
arba gerai naikina:
Javų (visų rūšių) pabiras,
Pelinį pašiaušėlį (alopecurus myosuroides),
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Dirvinę smilguolę (apera spica-venti),
Dirses (bromus spp.),
Tuščiąją avižą (avena fatua),
Svidres (lolium spp.),
Paprastąją rietmenę (echinochloa crus-galli).
Naudojant 1,5-2,0 l/ha normą, labai gerai
arba gerai naikina:
Paprastąjį varputį (Elytrigia repens).
Po apdorojimo išdygusių piktžolių nenaikina.
Silpnai naikina vienmetę miglę (Poa annua).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
TARGA SUPER naudoti reikia tada, kai dauguma piktžolių jau yra sudygusios. Rekomenduojama žieminius ir vasarinius rapsus, pašarinius
ir cukrinius runkelius, bulves, žirnius, pupas ir
morkas purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH
12) iki tol, kol kultūriniai augalai uždengia piktžoles, ir herbicidas ant jų nebegali patekti.
Naikinant vienmetes vienaskiltes piktžoles
(išskyrus vienmetę miglę) sudygusių žieminių
rapsų pasėlius galima purkšti rudenį ir pavasarį, sudygusių vasarinių rapsų, cukrinių ir
pašarinių runkelių, bulvių, žirnių, pupų ir morkų pasėlius purkšti pavasarį, kai piktžolės yra
dviejų lapelių - krūmijimosi tarpsniuose (BBCH
12–29).
Norma: 0,75-1,25 l/ha.

Pastaba. Kai TARGA SUPER yra purškiamos
jaunos piktžolės, esant palankioms oro sąlygoms (šilta, temperatūra didesnė nei 10°C
ir yra drėgna), tai normą galima sumažinti iki
0,75-1,0 l/ha. Jeigu piktžolės purškimo metu
yra gerokai išsikrūmijusios reikia naudoti didžiausią normą – 1,25 l/ha.
Naikinant paprastąjį varputį sudygusių žieminių rapsų pasėlius galima purkšti rudenį ir
pavasarį, sudygusių vasarinių rapsų, cukrinių
ir pašarinių runkelių bulvių, žirnių, pupų ir morkų pasėlius purkšti pavasarį, kai varputis turi
pakankamai lapų masės veikliajai medžiagai
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pasisavinti, t.y. pasiekia maždaug 15-20 cm
aukštį.
Norma: 1,5-2,0 l/ha.

Pastaba. TARGA SUPER galima naudoti visų
veislių cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose. Po apdorojimo cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose gali pasireikšti trumpalaikis lapų
pabalimas, kuris vėliau pranyksta, ir neigiamos
įtakos derliui neturi.
Naudojimas žirnių pasėliuose
Produktas nėra fitotoksiškas žirniams. Nerekomenduojama purkšti žydinčių augalų.
Naudojimas pupų ir morkų pasėliuose
TARGA Super naudojimas išplėstas pupoms
ir morkoms vadovaujantis Europos Parlamento
ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51
straipsniu.
ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už
galimą neigiamą poveikį pupoms ir morkoms
prisiima produkto naudotojas.
Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–
400 l /ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus
nuėmimo – žieminiams rapsams (kai herbicidas panaudotas pavasarį), vasariniams rap-
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sams – 75 d., bulvėms – 45 d., žirniams – 35
d., pupoms 42 d., morkoms – 40 d.
PASTABOS
Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
Žemiausia temperatūra purškimo metu
+5°C, tinkamiausia daugiau nei +10°C.
Herbicido TARGA SUPER sudėtyje yra
lipniosios medžiagos, todėl nereikia jos naudoti papildomai.
Daugelis kultūrinių augalų yra jautrūs herbicidui, todėl purkšti reikia taip, kad tirpalas
nepatektų ant gretimų pasėlių.
Vengti purškimo juostų persidengimo lauke
ir posūkiuose, traktoriaus sustojimų purškimo metu.
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
SĖJOMAINA
Vegetacijos metu produktas greitai suskyla
dirvoje, todėl jis nesukelia jokio pavojaus kitais
metais auginamiems augalams.
Jeigu TARGA SUPER nupurkšti pasėliai stipriai
nukentėjo nuo šalnų, ligų ar kenkėjų, praėjus 4
mėn. galima atsėti javus, kukurūzus, varpines
žoles ar kitus vienaskilčius augalus. Dviskilčiams augalams jokių apribojimų nėra.
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Paviršiaus
aktyvioji
medžiaga
Actirob B
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Augimo
reguliatorius
Cerone®

96

99

97

ACTIROB B

Cerone®

PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA

AUGALŲ AUGIMO REGULIATORIUS

SUDĖTIS: rapsų sėklų aliejaus metilo esteris
– 842 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
Biologinės kilmės, skysta pagalbinė medžiaga,
skirta naudoti kartu su herbicidais, kad pagerintų jų prilipimą ir veikimą naikinant piktžoles.
VEIKIMO BŪDAS
Naudojant ACTIROB B užtikrinamas geresnis herbicido prilipimas ir tolygesnis augalo
paviršiaus padengimas veikliosiomis augalų
apsaugos produkto medžiagomis, dėl to pa-

gerėja herbicidų veiksmingumas: efektyviau
naikinamos peraugusios, turinčios storą vaškinį sluoksnį ir sunkiau herbicidų poveikiui pasiduodančios piktžolių rūšys, sumažinama nuplovimo rizika, jei po purškimo tikimasi lietaus.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 1,0-2,0 l/ha + naudojamo herbicido
kiekis/ha.
ACTIROB B turi būti naudojamas laikantis konkrečioms augalų apsaugos priemonėms nustatytų rekomendacijų, normų ir būdų.
Kukurūzuose naudojamas su herbicidu Maister WG 150 g + ACTIROB B 2 l/ha.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: etefonas 480 g/l.
PRODUKTO FORMA: vandeninis tirpalas.
Augalų augimo reguliatorius, naudojamas
žieminių ir vasarinių kviečių, rugių ir vasarinių
miežių apsaugai nuo išgulimo.
VEIKIMO BŪDAS
CERONE yra augimo reguliatorius, kuris patekęs į augalo audinius, skatina etileno biosintezę ir stimuliuoja lignino bei celiuliozės
susidarymą. Panaudojus šį produktą augalai
geriau įsišaknija, todėl pagerėja augalo apsirūpinimas maisto medžiagomis, sutrumpėja
stiebas, sustiprėja jo sienelės, todėl padidėja
atsparumas išgulimui. Augalų augimo reguliatorius padidina bendrąjį augalo gyvybingumą, veikdamas jo hormoninę pusiausvyrą
ir fermentinę veiklą. CERONE panaudojimas
duoda didžiausią naudą tuomet, kai javai yra
tinkamai patręšti, apsaugoti nuo piktžolių, ligų
ir kenkėjų.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai – 0,5 l/ha produkto purškiama nuo paskutinio lapo pasirodymo iki vamzdelėjimo vidurio, kai sustorėja
paskutinio lapo lapamakštė (BBCH 37-45).
Rugiai – 0,75-1,0 l/ha produkto - nuo paskutinio lapo pasirodymo iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 37-49).
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Miežiai – 0,5 l/ha produkto - nuo antrojo bamblio susiformavimo iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 32-49).
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300
l/ha.
PASTABOS
CERONE nenaudoti: avižose, išplaukėjus
javams, jei tikimasi žemesnės nei +10°C
temperatūros, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo
nepalankių aplinkos sąlygų, pvz. sausros.
CERONE nemaišyti su skystomis trąšomis ir
herbicidais. CERONE galima maišyti su fungicidais ir insekticidais.
CERONE pilnai suveikia, jei po purškimo nelyja 4 val.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300
l/ha.
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Input® Triple / Naujiena
Leimay®
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Tilmor®
Variano Xpro®
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Ascra Xpro®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: biksafenas 65
g/l (6,37 %), fluopiramas 65 g/l (6,37 %), protiokonazolas 130 g/l (12,75 %).
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
Sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji
priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių,žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių rugių bei avižų ligų.

Platus naikinamų ligų sukėlėjų spektras
Greitas ir ilgai išliekantis poveikis
Išskirtinė „Leafshield“ technologija
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VEIKIMO BŪDAS
Į fungicido ASCRA XPRO sudėtį įeina 3 veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms
cheminėms grupėms: biksafenas priklauso
karboksamidų cheminei grupei, sukcinato
dehidrogenazės inhibitoriams (SDHI), medžiagoms, kurios sutrikdo kvėpavimo procesą grybo ląstelėse, yra lokalaus sisteminio poveikio;
fluopiramas priklauso benzamidų cheminei
grupei, sukcinato dehidrogenazės inhibitoriams (SDHI), kurie sutrikdo grybo ląstelės
kvėpavimo procesą, ši veiklioji medžiaga veikia translaminariniu būdu; protiokonazolas priklauso triazolų cheminei grupei, demetilinimo
inhibitoriams (DMI), kurie trukdo susiformuoti
grybo ląstelės membranai.
Trijų veikliųjų medžiagų derinys sąlygoja tai,
kad fungicidas ASCRA XPRO pasižymi tiek
apsauginiu, tiek gydomuoju poveikiu nuo daugelio ligų žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių
ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių rugių,
žieminių ir vasarinių kvietrugių ir avižų pasėliuose. Fungicidas veikia sistemiškai ir augale
pasiskirsto nuo apačios į viršų (medžiagų tekėjimo kryptimi).
Fungicidą rekomenduojama naudoti profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams – tai
sąlygoja didesnį produkto veiksmingumą. Ilgalaikis fungicido ASCRA XPRO poveikis priklauso nuo kelių veiksnių: purškimo laiko, naudojamos normos, javų augimo tarpsnio ir augimo
greičio, ligos intensyvumo ir klimatinių sąlygų.

VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminius ir vasarinius kviečius apsaugo
nuo:
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola, Leptosphaeria nodorum)
Varpų septoriozės (Leptosphaeria nodorum)
Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici-repentis)
Geltonųjų rūdžių (Puccinia striiformis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)
Miltligės (Blumeria graminis)
Žieminius ir vasarinius miežius apsaugo
nuo:
Tinkliškosios dryžligės (Pyrenophora teres)
Miltligės (Blumeria graminis)
Smulkiųjų rūdžių (Puccinia hordei)
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis)
Ramularija (Ramularia collo-cygni)
Žieminius ir vasarinius kvietrugius apsaugo
nuo:
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola, Leptosphaeria nodorum)
Varpų septoriozės (Leptosphaeria nodorum)
Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici-repentis)
Geltonųjų rūdžių (Puccinia striiformis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)
Miltligės (Blumeria graminis)
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis)
Žieminius ir vasarinius rugius apsaugo nuo:
Miltligės (Blumeria graminis)
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)
Avižas apsaugo nuo:
Avižų dryžligės (Pyrenophora avenae)
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Purškimo norma:
žiemiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams kvietrugiams, žieminiams ir vasariniams rugiams – 0,75-1,5 l/ha
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žiemiams ir vasariniams miežiams, avižoms
– 0,6-1,2 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Purškimo laikas
Nuo lapų ligų purkšti prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams arba ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH
30–61). Nuo varpų ligų purkšti nuo plaukėjimo
pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 51–61).
Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos programoje fungicidas ASCRA XPRO naudojamas tik vieną kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią
ASCRA XPRO normą. Taip pat didesnė norma
naudojama jautresnių ligoms veislių javuose.
Jei pasėlius sezono metu fungicidais planuojama purkšti du ar tris kartus, tuomet rekomenduojame naudoti mažesnes registruotas normas. Mažesnės normos naudojamos mažiau
jautrių ligoms veislių javuose.
Vandens kiekis: 100-300 l/ha.
Veikimo laikas
ASCRA XPRO apsaugo augalus mažiausiai 4
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savaites kai naudojamas profilaktiškai. Veikimo
laikas priklauso nuo ligos vystymosi intensyvumo, klimatinių sąlygų, panaudotos normos ir
purškimo kokybės.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val. (kol
nudžiūsta tirpalas ant lapų). Optimali oro temperatūra purškimo metu +15- +18°C, nepurkšti jei
oro temperatūra yra mažiau nei +6°C. Geriausias efektas pasiekiamas kai oro drėgmė yra
70% ir augalai sparčiai auga, nes tada fungicidas greitai įsisavinamas ir greičiausiai pasiskirsto augale. Nepurkšti esant nepalankioms oro
sąlygoms: sausrai, šviečiant intensyviai saulei ir
kai oro temperatūra aukštesnė nei +25°C.
PASTABOS
Didesnį vandens kiekį naudoti tankiame pasėlyje ar purškiant vėlesniame javų augimo
tarpsnyje.
ASCRA XPRO miežius apsaugo nuo fiziologinių dėmių, kurios atsiranda ne dėl grybinės infekcijos, bet dėl specifinių oro sąlygų
(tokių kaip intensyvi saulė, užsitęsusi sausra
ir aukšta oro temperatūra) ar ant lapų nukritus žiedadulkėms bei dėl veislės jautrumo.
ASCRA XPRO suteikia augalams fiziologinį
žalinimo efektą, padidina chlorofilo kiekį, augalai ilgiau išlaiko žaliąjį lapų plotą.
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Aliette®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: aliuminio fosetilas 800 g/kg (80 %).
PRODUKTO FORMA: vandenyje dispersiškos
granulės.

Subalansuota
ligų kontrolė

Sisteminio veikimo, etilfosfonatų cheminės
grupės fungicidas, naikinantis braškių, salotų,
agurkų ir dekoratyvinių augalų ligų sukėlėjus,
priklausančius Phytophthora, Pythium, Pseudoperonospora, Bremia gentims.
VEIKIMO BŪDAS
ALIETTE yra sisteminio veikimo fungicidas,
pasižymintis greitu įsisavinimu per šaknis ir lapus. Veiklioji medžiaga patekus į augalus juda
visomis kryptimis, o ypač į augimo kūgelius,
taip užtikrindama naujai besivystančių lapų ir
šaknų apsaugą. ALIETTE stabdo grybienos
augimą, hifų skverbimąsi, sporų vystymąsi,
sporuliaciją ir tokiu būdu neleidžia ligoms plisti. Taip pat šis fungicidas pasižymi netiesioginiu poveikiu – skatina augalo gynybos mechanizmų veiklą.
ALIETTE stabdo ligų plitimą, tačiau geriausi
rezultatai pasiekiami, kai fungicidas naudojamas prieš pasireiškiant ligų požymiams.
Kai ALIETTE laistomas substratas, jo veikimo
laikas trunka nuo 1 iki 3 mėnesių. Apsauginis
laikotarpis trumpėja, jei naudojama mažesnė
norma, o substrate yra didelis kiekis molio ir
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organinių medžiagų (humuso). Ligų sukėlėjams, kurie iš dalies plinta per dirvą, pvz. braškių šaknų šerdies raudonligė didesnę įtaką turi
ne substrato/dirvos sudėtis, bet drenažas. Užmirkęs, prastai drenuojamas substratas/dirva
sudaro palankias sąlygas grybinės infekcijos
plitimui.
Geriausias rezultatas pasiekiamas, jei tirpalas
ant augalo lapų džiūsta lėtai. Todėl rekomenduojama purkšti esant aukštai santykinei drėgmei, geriau vakare. ALIETTE panaudojimas
esant ne tokiam intensyviam šviesos stipriui
mažina galimo neigiamo poveikio riziką, kas
ypač aktualu salotoms.
Nuo apdorojimo iki lietaus turi praeiti ne mažiau kaip 1 val.
Nenaudoti ALIETTE, jei oro temperatūra yra
žemesnė nei +3°C. Esant žemai temperatūrai augalų vegetacija sustoja, dėl ko nevyksta
produkto įsisavinimas.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
ALIETTE skirtas naudoti nuo grybinių ligų:
braškėms;
salotoms, auginamoms lauke ar šiltnamiuose. Naudojant šiltnamiuose fungicidą purkšti
prieš sodinimą;
agurkams, auginamiems lauke ar šiltnamiuose;
dekoratyviniams augalams, auginamiems
šiltnamiuose
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Augalai

Liga

Braškių šaknų
šerdies raudonligė
(Phytophthora
fragariae)
Pirmametės
braškės

Antrametės ir
trečiametės
braškės

Salotos

Apdorojimo laikas

Norma1

Laikas nuo
paskutinio
Vandens
purškimo iki
kiekis
derliaus
nuėmimo

Sodinukų šaknų mirkymas
prieš sodinimą. Šaknis
tirpale laikyti 15-30 minučių
prieš sodinimą

0.20.3%2

-

Purkšti praėjus 4 savaitėm
po sodinimo

4 kg/ha

8001000 l/
ha

2

Apdorojant substratą šiltnamyje reikia naudoti automatinę įrangą. Produktą ištirpinkite vandenyje, o tada tirpalu
apdorokite gerai sudrėkintą dirvą. Nors dirva buvo apdorota ALIETTE prieš salotų sėją/sodinimą, augalų apsaugai
nuo ligų gali prireikti papildomų purškimų.
Apdorojant substratą šiltnamyje reikia naudoti automatinę įrangą. Produktą ištirpinkite vandenyje, o tada tirpalu
apdorokite gerai sudrėkintą dirvą. Nors dirva buvo apdorota ALIETTE prieš salotų sėją/sodinimą, augalų apsaugai
nuo ligų gali prireikti papildomų purškimų.

4

Praėjus valandai po apdorojimo palaistykite 5-10 mm vandens, taip pagerinsite produkto veiksmingumą ir
sumažinsite galimo neigiamo poveikio atsiradimo riziką. Jei palaistyti neįmanoma, prieš apdorojimą purškiamą
tirpalą sumaišykite su 1 kg kalcio hidroksido (Ca(OH)2).

5

pvz. azalijos, begonijos, chrizantemos, puansetijos, sanpaulijos, gloksinijos ir tulpės. Dėmesio! peperomijos ir
senų veislių gerberos yra jautrios ALIETTE. Azalijoms naudoti ne didesnę kaip 6 g/m2 ALIETTE normą.

6

7

Braškių vytulys ir
uogų odiškasis
puvinys
(Phytophthora
cactorum)

Purkšti praėjus 2-3 savaitėm
po sodinimo kai augalai
gerai įsišaknija, purškimą
kartoti po 20-30 dienų. Jei
4 kg/ha
pastebit užkratą trečią kartą
purkšti rudenį (rugsėjo
pradžioje ar anksčiau)

Braškių šaknų
šerdies raudonligė
(Phytophthora
fragariae)

Purkšti pavasarį prasidėjus
vegetacijai

braškių vytulys ir
uogų odiškasis
puvinys
(Phytophthora
cactorum)

Netikroji miltligė
(Bremia lactucae)

4 kg/ha
Purkšti rudenį jei
pastebimas užkratas
(rugsėjo pradžioje ar
anksčiau)
Dirvos/substrato
apdorojimas vasarą prieš
sėją/sodinimą

0.3-0.5
kg/m33

Dirvos/substrato
apdorojimas žiemą prieš
sėją/sodinimą

0.5-0.7
kg/m34

8001000 l/
ha

42

Mažesniąją normą naudoti smulkesniems augalams ir jei infekcija nėra intensyvi.

Didžiausias apdorojimų skaičius:
Braškės: šaknų mirkymas – 1, purškimas – 3.
Salotos: dirvos apdorojimas – 1, purškimas – 4.
Agurkai: purškimas – 4.
Dekoratyviniai augalai: dirvos apdorojimas
prieš sodinimą – 1, laistymas po sodinimo – 4.
PASTABOS
Turi būti užtikrintas viso lauko apdorojimas
ALIETTE.

8001000 l/
ha

Nenaudoti ALIETTE, jei pasėlis kenčia nuo
šalnų, sausros, užmirkimo, maisto medžiagų
nepritekliaus ir pan.
Purkškite tik techniškai tvarkingais sukalibruotais purkštuvais. Purškiant traktoriniais
purkštuvais pasirinkite tinkamą greitį, kad
sija būtų kaip įmanoma stabilesnė. Vengti
tirpalo dulksnos patekimo ant šalia auginamų augalų.
Į apdorotus plotus galima eiti tik visiškai nudžiuvus tirpalui ant augalų.

10-20 l/
m3

14

Purkšti prieš persodinimą
(lauke)
Purkšti po persodinimo
(lauke) praėjus 1 savaitei
kai augalai gerai įsišaknija,
turi 4-6 lapelius. Purškimus
kartoti kas 7-14 dienų

Negalima tirpale mirkyti šaldytų ar ką tik iš šaldytuvo išimtų braškių daigų, yra rizika juos pažeisti.

3

3 kg/
ha5

400-600
l/ha

Norma kg/ha paskaičiuota atsižvelgiant į įprastus purškimo metodus. Purškiant lysves norma turi būti
perskaičiuota įvertinat tarpus tarp eilių ir apdorojamų lysvių plotį. Purškiant šiltnamiuose norma paprastai
išreiškiama procentais (%).

1
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Taiklus
fungicidas
Jūsų
javams

Falcon® Forte
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: protiokonazolas
53 g/l, spiroksaminas 224 g/l, tebukonazolas
148 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
Plataus spektro, sisteminio veikimo, triazolų ir
spiroketalaminų cheminių grupių fungicidas,
naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių
kvietrugių ir žieminių rugių ligų.
VEIKIMO BŪDAS
FALCON FORTE yra sisteminis fungicidas, kuris naikina lapų ir varpų ligų sukėlėjus žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose
ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose.
Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu, kai
naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant
ligų požymiams, ir gydomuoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.
VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminius ir vasarinius kviečius apsaugo
nuo:
Miltligės (Blumeria graminis)
Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola)
Varpų septoriozės (Phaeosphaeria nodorum)
Kviečių dryžligės (Pyrenophora tritici-repentis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)
Žieminius ir vasarinius miežius apsaugo
nuo:
Miltligės (Blumeria graminis)
Tinkliškosios dryžligės (Pyrenophora teres)
Rinchosporiozės (Rhynchosporium secalis)
Varpų septoriozės (Phaeosphaeria nodorum)
Smulkiųjų rūdžių (Puccinia hordei)
Žieminius ir vasarinius kvietrugius apsaugo
nuo:
Miltligės (Blumeria graminis)
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Lapų septoriozės (Mycosphaerella graminicola)
Varpų septoriozės (Phaeosphaeria nodorum)
Dryžligės (Pyrenophora tritici-repentis)
Rinchosporiozės (Rhynchosporium secalis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)
Žieminius rugius apsaugo nuo:
Miltligės (Blumeria graminis)
Rinchosporiozės (Rhynchosporium secalis)
Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 0,6-0,8 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti: 1 val.
(kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Purškimo laikas:
-nuo lapų ligų purkšti prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams arba vos tik pasirodo pirmieji simptomai, kai kviečiai, kvietrugiai
ir rugiai pradeda bamblėti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–69), miežius purkšti nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH
30-61);
-nuo varpų ligų kviečius, kvietrugius ir rugius
purkšti pradėjus plaukėti iki žydėjimo pabaigos (BBCH 51–69), miežius purkšti pradėjus
plaukėti iki žydėjimo pradžios (BBCH 51-61).
Fungicido efektyvumas nuo varpų ligų bus
geresnis kviečius, kvietrugius ir rugius purškiant nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo
pabaigos (BBCH 59-69), miežius – nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pradžios (BBCH
59-61).
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Veikimo laikas:
Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės.
FALCON FORTE apsaugo augalus mažiausiai
3-4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu
apsaugos programoje FALCON FORTE naudojamas tik 1 kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią FALCON FORTE normą.
PASTABOS
Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
Purkšti tik sausus augalus.

Nenaudoti esant stipriam vėjui.
Nuo miltligės galima purkšti esant +5-+12°C
temperatūrai, o purškiant nuo kitų ligų oro
temperatūra neturi būti žemesnė nei +12°C.
Kai FALCON FORTE naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia augalų. Tačiau
gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo
požymiai (pageltimas), kai javai purškiami esant nepalankioms aplinkos sąlygoms
(esant žemesnei nei +12°C arba aukštesnei
nei +25°C temperatūrai, mažai santykinei
oro drėgmei), kurie vėliau pranyksta ir neigiamos įtakos derliui neturi.

Flint®
FUNGICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: trifloksistrobinas 500
g/kg (50 %).
PRODUKTO FORMA: vandenyje dispersiškos
granulės.
Plataus veikimo spektro, mezosteminio ir
translaminarinio poveikio, strobilurinų cheminės grupės fungicidas, naudojamas obelų ir
kriaušių apsaugai nuo ligų.
VEIKIMO BŪDAS
Veiklioji medžiaga trifloksistrobinas pasižymi
plačiu veikimo spektru ir ilgu veikimu. Trifloksistrobinas veikia patogenų ląstelėse kaip kvėpavimo inhibitorius. Jis yra veiksmingas įvairiose ligos sukėlėjo vystymosi etapuose: sporų
formavimosi ir dygimo, grybo micelio augimo,
sporuliacijos. Purškimo metu augalai tolygiai pasidengia purškiamuoju tirpalu. FLINT
yra lengvai absorbuojamas augalo vaškinio
sluoksnio ir paviršiaus, todėl pasižymi stabiliu
veikimu ir atsparumu lietaus nuplovimui. Dėl
translaminarinio poveikio, išpurkštas ant lapų,
fungicidas tarpuląsčiais juda į kitą lapų pusę,
užtikrindamas visapusę apsaugą. Toks poveikis sąlygoja veikliosios medžiagos patekimą ir
ant tų augalo vietų, ant kurių purškimo metu
nepateko. Dėl mezosteminio veikimo fungicidas rūko pavidalu pasiskirsto tarp augalų ir
tokiu būdu taip pat sąlygoja tolygų pasiskirstymą.
VEIKIMO SPEKTRAS
Obelys:
Rauplės (Venturia inaequalis),
Vaisių puviniai (Monilia spp.),
Filostiktozė (Phyllosticta mali, Mycosphaerella
pomi),
Miltligė (Podosphaera leucotricha).
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Kriaušės:
Rauplės (Venturia pirina),
Vaisių puviniai (Stemphylium vesicarium, Monilia spp.).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 0,1-0,15 kg/ha.
Vandens kiekis: 500-1000 l/ha, priklausomai
nuo lapijos aukščio ir tankumo.
Didžiausias purškimų skaičius – 3.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 14 dienų.
Purškimo laikas
Galima purkšti viso sezono metu, nuo pirmųjų
lapų visiško išsiskleidimo iki vaisių brandos tarpsnio vidurio (BBCH 19-85). Norint užtikrinti geresnį
vaisių laikymąsi sandėliavimo metu, purkšti nuo
vaisių brandos tarpsnio pradžios iki brandos
tarpsnio vidurio (BBCH 79-85). Paskutinį kartą
purkšti likus 2 savaitėms iki derliaus nuėmimo.
PASTABOS
Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4
val. iki 21 val.
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines
dienas apie planuojamą purškimą paskelbti
Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
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Folicur®
FUNGICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: tebukonazolas 250 g/l.
PRODUKTO FORMA: vandens emulsija.
Plataus spektro, sisteminio poveikio fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji
priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių rapsų grybinių ligų ir kaip žieminių ir vasarinių rapsų augimo reguliatorius.
VEIKIMO BŪDAS
Veiklioji medžiaga tebukonazolas greitai įsiskverbia ir pasiskirsto augaluose. Jis blokuoja
ligų sukėlėjų ląstelių ergosterolių biosintezę.
Tokiu būdu patogenų grybiena nustoja augusi
ir neprogresuoja.
VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Miltligė (Blumeria graminis),
Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola),
Varpų septoriozė (Phaeosphaeria nodorum),
Kviečių dryžligė (Drechslera tritici-repentis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis),
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.).
Žieminiai ir vasariniai rapsai
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.),
Fomozė (Phoma lingam),
Sklerotinis puvinys (Sclerotinia sclerotiorum),
Pilkasis puvinys (Botrytis cinerea),
Šviesmargė (Pyrenopeziza brassicae).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Norma: 1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
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Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35d.
Purškimo laikas
FOLICUR galima purkšti prieš pasirodant ligos
požymiams ar iškart pasirodžius pirmiesiems
ligos simptomams nuo bamblėjimo pradžios
iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69).
Žieminiai ir vasariniai rapsai
Norma:
0,5 l/ha rudeninis purškimas žieminiuose
rapsuose
1,0 l/ha pavasarinis ir vasarinis purškimai
žieminiuose ir vasariniuose rapsuose

žydėjimo metu.
Apsaugai nuo sklerotinio ir pilkojo puvinių
purškiama žydėjimo viduryje, kai pradeda
kristi žiedlapiai (BBCH 65).
FOLICUR žieminiuose ir vasariniuose rapsuose naudojamas kaip augimo reguliatorius:
rudeninis purškimas padeda peržiemoti žieminiams rapsams. FOLICUR stabdo pagrindinio stiebo augimą, kartu nestabdydamas
šaknų sistemos vystymosi. Tai neleidžia augimo pumpurui pakilti nuo dirvos paviršiaus.
Augalai išlieka žemos skrotelės išsivystymo
tarpsnyje ir tampa atsparesni šalčiams. Kad
būtų pasiektas tinkamas poveikis, FOLICUR
0,5 l/ha norma būtina nupurkšti kai rapsai
yra nuo penkių iki šešių lapelių formavimosi
tarpsnyje (BBCH 15-16).
naudojant FOLICUR žieminiuose ir vasariniuose rapsuose pavasarį teigiamas efektas
yra šoninių ūglių formavimuisi, sustiprėja
stiebas, todėl padidėja atsparumas išgulimui. Pavasarį augalai turi būti nupurkšti, kai

rapsai yra 30-50 cm aukščio (BBCH 39-55).
Naudoti FOLICUR 1 l/ha normą.
PASTABA
Kai FOLICUR naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia augalų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pageltimas), kai rapsai purškiami esant
nepalankioms aplinkos sąlygoms (temperatūra daugiau nei +25°C, maža santykinė oro
drėgmė), kurie vėliau pranyksta ir neigiamos
įtakos peržiemojimui ir derliui neturi.
Kai FOLICUR naudojamas prasidėjus naktinių šalnų periodui, žieminių rapsų lapeliai
įgyja violetinį atspalvį, kuris vėliau pranyksta
ir neigiamos įtakos derliui neturi.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: žieminiams
rapsams – 1 (arba rudenį, arba pavasarį), vasariniams - 1.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 56 d.
Purškimo laikas nuo ligų
Apsaugai nuo rapsų fomozės ir šviesmargės purškiama pasirodžius pirmiesiems ligų
požymiams: vasariniai rapsai purškiami nuo
šoninių ūglių susiformavimo iki žydėjimo pradžios (BBCH 20-60), žieminiai rapsai purškiami nuo 4 lapų susiformavimo iki žydėjimo pradžios (BBCH 14-60). Apsaugai nuo
fomozės žieminiuose rapsuose pagrindinis
purškimas rudenį.
Apsaugai nuo juodosios dėmėtligės purškiama pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams nuo šoninių ūglių susiformavimo
iki žydėjimo vidurio (BBCH 20-65). Juodoji
dėmėtligė stipriausiai pažeidžia ankštaras,
todėl tinkamiausias laikas purkšti yra rapsų
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Infinito®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: propamokarbo
hidrochloridas 625 g/l (55.3 %), fluopikolidas
62,5 g/l (5.5 %).
PRODUKTO FORMA: koncentruota suspensija.

AR NORITE TOKIOS PAT STIPRIOS APSAUGOS
NUO BULVIŲ MARO?

Sisteminio ir translaminarinio veikimo, karbamatų ir piridinilmetil benzamidų cheminių grupių fungicidas, skirtas profilaktiniam purškimui
nuo bulvių maro, agurkų, auginamų šiltnamiuose, porų, svogūnų, gūžinių, žiedinių, briuselinių kopūstų, brokolių netikrosios miltligės.
VEIKIMO BŪDAS
Produktas pasižymi stipriomis apsauginėmis
savybėmis, kurias lemia cheminės klasės veiklioji medžiaga fluopikolidas. Fluopikolidui būdingas visiškai kitas veikimo mechanizmas nei
iki šiol sukurtų bulvių fungicidų. Be to, produktui būdingas gydomasis poveikis. INFINITO
puikiai stabdo sporų vystymąsi, sporuliaciją ir
sporų dygimą. INFINITO apsaugo bulves nuo
maro infekcijos išplitimo lapuose, lapkočiuose,
stiebuose, šakniagumbiuose.

Šiltnamio agurkuose nuo netikrosios miltligės (Pseudoperonospora cubensis) norma:
0,14 proc. koncentracijos tirpalas.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Pradėti purkšti INFINITO reikia prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams, kai susidaro palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti
arba gavus pranešimus iš ligų prognozavimo
tarnybos.
Bulvėse nuo maro (Phytophthora infestans)
norma: 1,2-1,6 l/ha.

Purkšti profilaktiškai kas 10 dienų. Augalai gali
būti purškiami nuo pirmo pirmos eilės šoninio
ūglio susiformavimo iki tol, kol visi vaisiai subręsta (BBCH 21-89).

Vandens kiekis: 200–400 l/ha, priklausomai
nuo augalų aukščio, kad būtų galima visiškai
padengti augalus purškiamu tirpalu.

Tirpalo kiekis: 300-600 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 4.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 14 dienų.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 7 dienos.
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Purkšti kas 7-12 dienų, priklausomai nuo ligos
intensyvumo. Jei ligos intensyvumas yra didelis arba, kai susidaro itin palankios sąlygos
marui plisti, rekomenduojama naudoti didesnę
normą ir trumpinti intervalus tarp purškimų. Jei
auginant bulves naudojama laistymo sistema,
tai reikia vertinti, kaip padidėjusią riziką maro
infekcijai išplisti.
Naudojant INFINITO bulvių apsaugos programoje, bulvės yra apsaugomos nuo gumbų
maro po derliaus nuėmimo. Augalai gali būti
purškiami nuo pirmo pagrindinio stiebo susiformavimo iki lapų geltimo tarpsnio (BBCH 21-91).

Tirpalo kiekis: 5-15 l/100 m2, priklausomai nuo
augalų aukščio.
Didžiausias purškimų skaičius: 3.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 3 dienos.

Gūžiniuose, žiediniuose, briuseliniuose kopūstuose, brokoliuose nuo netikrosios miltligės (Peronospora parasitica) norma: 1,6 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 3.

Purkšti profilaktiškai kas 10-14 dienų. Reko-
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menduojame į tirpalą įdėti rinkoje esančios
ir daržovių apsaugai naudojamos paviršiaus
aktyviosios (lipnumą didinančios) medžiagos, kad pagerėtų fungicido išsilaikymas ant
kopūstų lapų. Augalai gali būti purškiami nuo
jaunesnių lapų nebeišsiskleidimo tarpsnio iki
galutinio gūžės susiformavimo (BBCH 41-49).
Poruose nuo netikrosios miltligės (Phytophthora porri) norma: 1,6 l/ha.
Tirpalo kiekis: 300-600 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 14 dienų.
Purkšti profilaktiškai kas 14-21 dieną. Rekomenduojame į tirpalą įdėti rinkoje esančios
ir daržovių apsaugai naudojamos paviršiaus
aktyviosios (lipnumą didinančios) medžiagos,
kad pagerėtų fungicido išsilaikymas ant porų
lapų. Augalai gali būti purškiami nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi pradžios iki tol, kol nulinksta lapai 10 proc. augalų
(BBCH 41-47).
Svogūnuose nuo netikrosios miltligės (Peronospora destructor) norma: 1,6 l/ha.
Tirpalo kiekis – 300–600 l/ha, priklausomai
nuo augalų aukščio, kad būtų galima visiškai
padengti augalus purškiamu tirpalu.
Didžiausias purškimų skaičius: 3.
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Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 7 dienos.
Pastaba: nenaudoti svogūnų laiškų maistui.
Purkšti profilaktiškai kas 7 dienas. Rekomenduojame į tirpalą įdėti rinkoje esančios ir daržovių apsaugai naudojamos paviršiaus aktyviosios (lipnumą didinančios) medžiagos, kad
pagerėtų fungicido išsilaikymas ant svogūnų
lapų. Augalai gali būti purškiami nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi pradžios iki tol, kol nulinksta lapai 10 proc. augalų
(BBCH 41-47).
PASTABOS
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val.
(kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
Purškimas smulkialašis.
Tirpalą išpurkšti taip, kad visi augalų lapai
gerai pasidengtų tirpalu.
Purkšti tik sausus augalus.
Nepurkšti, jei tikimasi lietaus arba prieš augalų laistymą.
Nerekomenduotina purkšti nuo bulvių maro,
kai ligos infekcija jau išplitus ir puikiai matoma (t.y. pažeista daugiau nei 1 proc. lapų
paviršiaus), nes tokiu atveju fungicido poveikis ženkliai sumažėja.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
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Input®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: protiokonazolas
160 g/l, spiroksaminas 300 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas,
naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių ligų.
VEIKIMO BŪDAS
INPUT yra sisteminio poveikio fungicidas nuo
žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių pašaknio, lapų ir varpų ligų. Produktas pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu.
Veiklioji medžiaga protiokonazolas priklauso
triazolintionų cheminei klasei, pasižymi labai
ilgu veikimu, stipriomis gydomosiomis savybėmis bei žalinimo efektu. Protiokonazolas
blokuoja ergosterolių (baltymų) biosintezę patogeninio grybo ląstelėje. Labai efektyvus nuo
pašaknio, lapų ir varpų ligų, plintančių su augalų liekanomis (per dirvą), vėju ir lietumi.
Veiklioji medžiaga spiroksaminas pasižymi
apsauginėmis ir gydomosiomis savybėmis,
užtikrina poveikį nuo miltligės ir rūdžių. Spiroksaminas priklauso spiroketalaminų cheminei
klasei, pasižymi sinergizmo efektu, t. y. suaktyvina kitų veikliųjų medžiagų veikimą.

GREITA PIRMOJI PAGALBA NUO LIGŲ SUKĖLĖJŲ

VEIKIMO SPEKTRAS
Vasariniai kviečiai:
Miltligė (Blumeria graminis),
Lapų septoriozė (Septoria tritici),
Varpų septoriozė (Stagonospora nodorum),
Kviečių dryžligė (Drechslera tritici- repentis).
Žieminiai kviečiai:
Stiebalūžė (Pseudocercosporella herpotrichoides),
Fuzariozė (Fusarium spp.),
Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F.
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culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale),
Miltligė (Blumeria graminis),
Lapų septoriozė (Septoria tritici),
Varpų septoriozė (Stagonospora nodorum),
Kviečių dryžligė (Drechslera tritici-repentis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita).
Vasariniai miežiai:
Miltligė (Blumeria graminis),
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei),
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis),
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres),
Rudadėmė dryžligė (Drechslera sorokiniana).
Dalinis efektyvumas:
Lapų septoriozė (Septoria spp.).
Žieminiai miežiai:
Miltligė (Blumeria graminis),
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei),
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis),
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres) ,
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 0,8-1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo
- 35 dienos.
Nuo pašaknio puvinių kviečiai purškiami bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio susidarymo
(BBCH 30–32), nuo lapų ligų kviečiai – bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH
30–69), miežiai bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61),
nuo varpų ligų kviečiai – žydėjimo metu (BBCH
61–69), miežiai – plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 51–61).
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Veikimo laikas
Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. INPUT apsaugo augalus mažiausiai 4
savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu INPUT yra naudojamas kaip vienintelis fungicidas, tada rekomenduojama naudoti didesnę
normą.
PASTABOS
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 30 min.
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Purškiant nuo lapų ligų temperatūra neturi
būti žemesnė nei 12°C, nuo pašaknio puvinių ir miltligės galima purkšti esant 5-12°C.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
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NAUJIENA

Input® Triple
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: prokvinazidas
40 g/l (3,88 %), protiokonazolas 160 g/l (15,53
%), spiroksaminas 200 g/l (19,42 %).
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
INPUT TRIPLE – plataus spektro, sisteminio
veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir
vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių,
žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių grybinių
pašaknio ir lapų ligų.

TRIGUBA

NAUJIENA!

APSAUGA

VEIKIMO BŪDAS
INPUT TRIPLE sudėtyje yra trys skirtingai veikiančios veikliosios medžiagos: prokvinazidas,
protiokonazolas ir spiroksaminas. Prokvinazidas priklauso kvizanolinonų cheminei grupei.
Ši veiklioji medžiaga saugo javus nuo miltligės.
Ji turi tik apsauginį poveikį, todėl geriausiai veikia, kai naudojama profilaktiškai, prieš pasirodant ligos požymiams. Kadangi prokvinazidas
pasižymi kitokiu veikimo būdu nei spiroksaminas, šių veikliųjų medžiagų derinys yra puiki
atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonė. Protiokonazolas yra ilgo veikimo, sisteminis triazolintionų cheminės grupės fungicidas, pasižymintis apsauginėmis ir gydomosiomis savybėmis; efektyviai naikina daugumą
javų ligų sukėlėjų, o ypač gerai apsaugo nuo
miltligės, lapų septoriozės, kviečių ir tinkliškosios dryžligės, rinchosporiozės ir stiebalūžės.
Veiklioji medžiaga spiroksaminas, priklausantis spiroketalaminų cheminei grupei, veikia
sistemiškai ir pasižymi efektyvia apsauga nuo
miltligės. Apsauginės ir gydomosios savybės
taip pat padeda sumažinti rūdžių, kviečių dryžligės, rinchosporiozės ir septoriozės plitimą.
Geriausias efektyvumas pasiekiamas, kai INPUT TRIPLE yra naudojamas profilaktiškai,
prieš pasirodant ligų požymiams. Pasirodžius
pirmiesiems ligų požymiams taip pat tikslinga
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panaudoti INPUT TRIPLE, nes tai pristabdys
tolesnį ligų vystymąsi ir plitimą. Veikimo laikas
priklauso nuo ligos intensyvumo ir purškimo
kokybės. INPUT TRIPLE apsaugo augalus mažiausiai 3-4 savaites.
VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminius ir vasarinius
kviečius apsaugo nuo:
Miltligės (Blumeria graminis)
Lapų septoriozės
(Zymoseptoria tritici)
Kviečių dryžligės
(Pyrenophora tritici-repentis)

Veiksmingumas*
***
***
**

Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)

***

Stiebalūžės
(Oculimacula yallundae)

**

Žieminius ir vasarinius miežius
apsaugo nuo:
Miltligės (Blumeria graminis)
Tinkliškosios dryžligės
(Pyrenophora teres)
Rinchosporiozės
(Rhynchosporium secalis)

Veiksmingumas
***
**
***

Smulkiųjų rūdžių (Puccinia hordei)

***

Stiebalūžės
(Oculimacula yallundae)

**

Žieminius ir vasarinius
kvietrugius apsaugo nuo:

Veiksmingumas

Miltligės (Blumeria graminis)

***

Kviečių dryžligės
(Pyrenophora tritici-repentis)

***

Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)

***

Rinchosporiozės
(Rhynchosporium secalis)
Lapų septoriozės
(Zymoseptoria tritici)
Stiebalūžės
(Oculimacula yallundae)

***
**
**
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Rugius apsaugo nuo:

Veiksmingumas

Miltligės (Blumeria graminis)

***

Rudųjų rūdžių (Puccinia recondita)

***

Rinchosporiozės
(Rhynchosporium secalis)
Stiebalūžės
(Oculimacula yallundae)

***
**

*Veiksmingas (>80%) – ***, vidutiniškai veiksmingas (60-80%) – **, mažina (40-59,9%) – *.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Purškimo norma: 0,75 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.

Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Purškimo laikas: apsaugai nuo stiebalūžės
purškiama nuo bamblėjimo pradžios iki antro
bamblio susidarymo (BBCH 30–32), nuo lapų
ligų – nuo bamblėjimo pradžios iki vamzdelėjimo pabaigos, t. y. matyti pirmieji akuotai
(BBCH 30–49).
PASTABOS
Purškiant nuo lapų ligų temperatūra neturi
būti žemesnė nei +12°C, nuo pašaknio puvinių ir miltligės galima purkšti esant +5-12°C.
Purkšti tik sausus augalus.
Lietus 30 min. po purškimo INPUT TRIPLE
veiksmingumui įtakos neturi.

Leimay®
FUNGICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: amisulbromas 200 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota suspensija.
LEIMAY – tai sulfonamidų ir triazolų klasės apsauginio ir kontaktinio veikimo fungicidas, skirtas bulvių apsaugai nuo bulvių maro (Phytophthora infestans). Gali būti naudojamas visų
veislių bulvių pasėliuose.
VEIKIMO BŪDAS
LEIMAY efektyvus nuo lapų ir gumbų maro
(Phytophthora infestans) kai naudojamas pilnoje bulvių apsaugos programoje ir purškiamas
laiku. Veiklioji medžiaga amisulbromas turi stiprų neigiamą poveikį ligos sukėlėjų zoosporų
išsilaisvinimui, judrumui, dygimui. Fungicidas
LEIMAY slopina ligos sukėlėjo, patogeninio
grybo, zoosporangijos dygimą ir sutraukia jau
išleistas zoosporas. Tokiu būdu jis užkerta kelią
užsikrėtimui ir veikia kaip antisporuliantas. Veiklioji medžiaga tvirtai susiriša su lapo kutikula ir
tolygiai pasiskirsto ant augalų purškimo metu.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma: 0,5 l/ha. Maksimali bendra preparato
norma per sezoną – 3 L/ha.
Vandens kiekis: 200-500 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 6.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo:
7 dienos.
LEIMAY purkškite sezono pradžioje, kol maro
sukėlėjas dar neįsiskverbęs į augalo audi-
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nius. Laiku nenupurškus, galimi dideli derliaus
nuostoliai. LEIMAY galima naudoti bet kurioje fungicidų purškimo programos dalyje. Kai
maro požymiai jau yra matomi (>1 proc. augalo lapo pažeista) LEIMAY purkšti neberekomenduojama.
Tarp purškimų daryti 7-10 d. pertraukas. Pirmą kartą purškiama, kai prognozuojama bulvių
maro infekcijos pradžia. Jei nėra prognozuojama tuomet pirmą kartą purškiama prieš bulvių
lapams susiglaudžiant eilėse.
Kas 7dienas purškiama kai ligos infekcijos pavojus didelis ir bulvienojų augimas yra spartus.
Kai ligos pavojus mažesnis – purškiama kas
10 dienų. LEIMAY gali būti naudojamas bet kokioje bulvių maro apsaugos programos grandyje, tačiau ne vėliau kaip 7 dienos iki derliaus
ėmimo.
PASTABOS
LEIMAY turi būti purškiamas ant sausos lapijos. Lietus 3 val. po nupurškimo, LEIMAY
veikimui įtakos neturi. Lietus ar laistymas
nepraėjus 3 val. po purškimo gali sumažinti
fungicido efektyvumą.
Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams. Jei tame pačiame lauke dėl kokių
nors priežasčių reikia bulves atsodinti ar atsėti kitais augalais, dirvą rekomenduojama
suarti vidutiniu gyliu.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
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Previcur® Energy
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: propamokarbas
530 g/l, fosetilas 310 g/l.
PRODUKTO FORMA: tirpus koncentratas.
Sisteminio veikimo, karbamatų ir fosforo organinių junginių cheminių grupių fungicidas,
naikinantis daržovių ir dekoratyvinių augalų
ligų sukėlėjus, priklausančius Phytophthora,
Pythium, Rhizoctonia, Peronospora, Bremia
gentims.
VEIKIMO BŪDAS
PREVICUR ENERGY yra sisteminio poveikio
fungicidas, pasižymintis gydomosiomis ir apsauginėmis savybėmis. Kai PREVICUR ENERGY apdorojamas substratas, jo veikliosios
medžiagos per šaknų sistemą greitai patenka
į augalus ir pasiskirsto juose. Kai PREVICUR
ENERGY purškiami augalai, veikliosios medžiagos pasiskirsto antžeminėje dalyje, lapuose.
PREVICUR ENERGY stabdo grybienos augimą, sporų vystymąsi, sporuliaciją, ir tokiu būdu
neleidžia ligoms plisti. PREVICUR ENERGY ne
tik gydo ir apsaugo augalus nuo ligų, bet stimuliuoja šaknų sistemos ir viso augalo vystymąsi. Nepalankiomis sąlygomis augalai būna
tvirtesni. Kai produktas naudojamas pagal rekomendacijas, augalai jį puikiai toleruoja. Be
to, fungicido veikliosios medžiagos pasižymi
tarpusavio poveikiu (sinergizmu), todėl produktas geriau naikina Phytophthora, Pythium,
Rhizoctonia, Peronospora, Bremia genčių ligų
sukėlėjus, nei pavienės veikliosios medžiagos
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
PREVICUR ENERGY gali būti naudojamas
substrato, ruošiamo daržovių ir dekoratyvinių augalų auginimui šiltnamiuose, dezinfekcijai.
Norma: 250 ml produkto atskiesti 20 l vandens
(1,25 proc. koncentracijos tirpalas) ir sulaistyti 1 m3 substrato laistytuvu su smulkių skylu-
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čių tinkleliu ir rūpestingai išmaišyti. Geriausia
substratą paruošti 3–7 dienos iki sodinimo ar
sėjos.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Daržovės
Augalų laistymas
Agurkų, pomidorų, paprikos, gūžinių ir žiedinių kopūstų, brokolių, briuselinių kopūstų, salotų daigai apsaugomi nuo pašaknio ir
šaknų puvinių sukėlėjų (Phytophthora spp.,
Pythium spp., Rhizoctonia spp. ) PREVICUR
ENERGY juos laistant 0,15 proc. koncentracijos tirpalu (15 ml produkto atskiesti 10 l vandens). 1 m2 sulaistyti reikia 2,0 l tirpalo. Po
laistymo PREVICUR ENERGY būtina palaikyti
pakankamą substrato drėgmę. PREVICUR
ENERGY naudoti kas 7–0 dienų. Laistyti ne
daugiau kaip 2 kartus.
Auginant agurkus, pomidorus, papriką natūraliame substrate su lašeline drėkinimo sistema PREVICUR ENERGY laistoma 2 kartus per
vegetaciją: persodinus ir praėjus 15 dienų po
persodinimo. Norma – 3 l/ha arba 30 ml/100
m2. Vandens kiekis – 3000 l/ha arba 30 l/100
m2.
Laikotarpis po paskutinio laistymo iki derliaus nuėmimo: 3 dienos.
Laistoma ne daugiau kaip 2 kartus.
Auginant agurkus, pomidorus, papriką mineraliniame substrate su lašeline drėkinimo
sistema, augalai PREVICUR ENERGY laistomi
4 kartus per vegetaciją: persodinus, po 15 dienų, užsimezgus pirmiesiems vaisiams ir praėjus 7 dienoms po vaisių užsimezgimo. Norma
– 3 l/ha arba 30 ml/100 m2. Vandens kiekis –
3000 l/ha arba 30 l/100 m2.
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Laikotarpis po paskutinio laistymo iki derliaus nuėmimo: 3 dienos.
Laistyti ne daugiau kaip 4 kartus.
Dekoratyviniai augalai
Augalų laistymas
Dekoratyviniai augalai apsaugomi nuo fitoftorozės, šaknų ir pašaknio puvinių (Phytophthora
spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.) laistant
augalus 0,2 proc. koncentracijos tirpalu (20 ml
produkto atskiesti 10 l vandens). 1 m2 sulaistyti
reikia 2 l tirpalo. Po laistymo PREVICUR ENERGY,
būtina palaikyti pakankamą substrato drėgmę.
Laistomi profilaktiškai ką tik persodinti augalai
arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.
Laistyti ne daugiau kaip 2 kartus.
Augalų purškimas
Dekoratyviniai augalai nuo netikrosios miltligės

130

(Peronospora spp., Bremia spp.,) purškiami
prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams,
kai susidaro palankios sąlygos ligų plitimui.
Purkšti kas 7–14 dienų. Norma – 2,5 l/ha arba
25 ml/100 m2. Vandens kiekis 500-1000 l/ha
arba 5-10 l/100 m2, priklausomai nuo augalų
dydžio.
Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.
PASTABOS
Prieš atidarant pakuotę, produktą reikia gerai suplakti.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25˚ C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
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Propulse®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: fluopiramas 125
g/l (11.8 %), protiokonazolas 125 g/l (11.8 %).
PRODUKTO FORMA: suspoemulsija.

Aukso vertės
derliui

Sisteminio poveikio, piridiniletilbenzamidų ir
triazolų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo
žieminių ir vasarinių rapsų, kukurūzų, žirnių ir
pupų ligų.
VEIKIMO BŪDAS
Į produkto sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos: fluopiramas ir protiokonazolas. Fluopiramas yra visiškai nauja veiklioji medžiaga,
kuri priklauso piridiniletilbenzamidų cheminei
grupei. Fluopiramas pasižymi translaminariniu
poveikiu, puikiai stabdo sporų dygimą ir grybienos augimą. Protiokonozolas yra sisteminio
veikimo fungicidas, pasižymintis apsauginiu ir
gydomuoju poveikiu.
VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminiai ir vasariniai rapsai:
Baltasis (sklerotinis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum),
Juodoji dėmėtligė (Alternaria brassicae),
Pilkasis (kekerinis) puvinys (Botrytis cinerea).
Kukurūzai:
Deguliai (Kabatiella zeae),
Kukurūzų dryžligė (Setosphaeria turcica),
Kukurūzų dėmėtligė (Helminthosporium carbonum).
Žirniai:
Sklerotinis puvinys (Sclerotinia sclerotiorum).
Pupos:
Raudonoji dėmėtligė (Botrytis fabae).
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai ir vasariniai rapsai
Norma: 0,8-1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha, priklausomai
nuo augalų aukščio.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 56 dienos rapsams.
Naudojimo laikas:
apsaugai nuo sklerotinio puvinio purškiama
žydėjimo viduryje, kai pradeda kristi žiedlapiai (BBCH 63-65)
apsaugai nuo juodosios dėmėtligės purškiama žydėjimo pabaigoje (BBCH 69)
apsaugai nuo pilkojo puvinio purškiama profilaktiškai susidarius didelei infekcijos tikimybei, kai augalai nukenčia nuo mechaninių
pažeidimų, šalnų ar kenkėjų.
Kukurūzai
PROPULSE pasižymi žalinamuoju efektu, o tai
turi teigiamos įtakos derliui.
Norma: 0,8-1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha, priklausomai
nuo augalų aukščio.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2 (minimalus laikas tarp purškimų – 14 dienų).
Naudojimo laikas: kukurūzų apsaugai nuo
ligų purkšti fungicidu PROPULSE nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH
30-69) profilaktiškai ar pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Esant didelei infekcijos
tikimybei naudoti 1,0 L/ha normą du kartus per
sezoną.
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Žirniai
Norma: 0,8-1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha, priklausomai
nuo augalų aukščio.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Naudojimo laikas: fungicidu PROPULSE purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69), geriausias rezultatas pasiekiamas kai nuo sklerotinio puvinio purškiama
žydėjimo metu. Esant didelei infekcijos tikimybei
naudoti 1,0 l/ha normą du kartus per sezoną.
Pupos
Norma: 0,8-1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha, priklausomai
nuo augalų aukščio.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Naudojimo laikas: fungicidu PROPULSE
purkšti nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki žydė-
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jimo pabaigos (BBCH 30-69) profilaktiškai
ar pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.
Esant didelei infekcijos tikimybei naudoti 1,0 l/
ha normą du kartus per sezoną.
PASTABOS
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val.
(kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
Žemiausia temperatūra purškimo metu
+12°C.
Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4
val. iki 21 val.
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines
dienas apie planuojamą purškimą paskelbti
Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
Purkšti tik sausus augalus.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
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Prosaro®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: protiokonazolas
125 g/l, tebukonazolas 125 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.

PRIŽIŪRI PASĖLĮ UŽ JUS
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Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji
priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių
kvietrugių, žieminių ir vasarinių rapsų, pupų ir
žirnių ligų.

Žieminiai miežiai:
Miltligė (Blumeria graminis),
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis).
Vasariniai miežiai:
Miltligė (Blumeria graminis),
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei),
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis),
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres),
Rudadėmė dryžligė (Drechslera sorokiniana),
Miežių septoriozė (Phaeosphaeria nodorum).

VEIKIMO BŪDAS
PROSARO pasižymi apsauginiu poveikiu –
naudojamas prieš ligų pasirodymą (profilaktinis purškimas) ir gydomuoju poveikiu – naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Veikliosios medžiagos protiokonazolas ir tebukonazolas yra sisteminio veikimo,
įsiskverbia į augalus ir judėdamos su augalo
sultimis tolygiai pasiskirsto juose. Kaip triazolų
cheminės klasės fungicidas, veikia blokuodamas ligos sukėlėjų ląstelių ergosterolių biosintezę, t. y. visiškai suardo ligos sukėlėjų ląstelių
sieneles. Dėl veikliosios medžiagos protiokonazolo, apsauga trunka ilgą laiką, pasireiškia
fiziologinis žalinimo efektas. Dėl protiokonazolo padidėja purškimo trukmės periodas nuo
varpų fuzariozės ir tai sukelia daugiau galimybių augintojams. Kita veiklioji medžiaga tebukonazolas papildo protiokonazolo veikimą nuo
ligų, ypač fuzariozės.

Žieminiai kvietrugiai:
Septoriozė (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale).

VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai:
Miltligė (Blumeria graminis),
Lapų septoriozė (Mycosphaerella
graminicola),
Varpų septoriozė (Phaeosphaeria nodorum),
Kviečių dryžligė (Drechslera tritici- repentis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale).

Vasariniai rapsai:
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.),
Sklerotinis (baltasis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum).

Vasariniai kvietrugiai:
Miltligė (Blumeria graminis),
Septoriozė (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale).
Žieminiai rapsai:
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.),
Fomozė (Phoma lingam),
Sklerotinis (baltasis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum),
Pilkasis puvinys (Botrytis cinerea).

Pupos:
Askochitozė (Ascochyta pisi,
Ascochyta fabae, Mycosphaerella pinodes),
Rudoji dėmėtligė (Botrytis fabae, Botrytis cinerea),
Rūdys (Uromyces).
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Žirniai:
Žirnių askochitozė (Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes),
Rudoji dėmėtligė (Botrytis cinerea),
Miltligė (Erysiphe pisi).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir
vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai
kvietrugiai
Norma: 0,75-1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Panaudojimo laikas:
Nuo lapų ligų kviečiai, kvietrugiai purškiami
bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje
(BBCH 30–69), miežiai bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61);
nuo varpų ligų kviečiai, kvietrugiai purškiami
plaukėjimo pabaigoje – žydėjimo pabaigoje
(BBCH 59–69), miežiai – plaukėjimo pabaigoje – žydėjimo pradžioje (BBCH 59–61).
Susiklosčius palankioms sąlygoms fuzariozei
plisti (lietinga javų žydėjimo metu, atsėliavimas, minimalus dirvos įdirbimas) rekomenduojama naudoti PROSARO 1,0 l/ha normą.
Pastaba: naudojant nuo varpų fuzariozės
PROSARO bus dalinai efektyvus ir nuo varpų juodligės (Alternaria spp., Cladosporium
herbarum).
Rapsai
Norma: 1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha, priklausomai
nuo augalų aukščio.
Didžiausias purškimų skaičius:
1 kartą, jei pirmas purškimas atliekamas keturių lapelių tarpsnyje (BBCH 14)
2 kartus, jei pirmas purškimas atliekamas ne
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anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžioje
(BBCH 20).
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.
Panaudojimo laikas:
Apsaugai nuo juodosios dėmėtligės purškiama žydėjimo pabaigoje (BBCH 69).
Apsaugai nuo sklerotinio ir pilkojo puvinių
purškiama žydėjimo viduryje, kai pradeda
kristi žiedlapiai (BBCH 65).
Pupos ir žirniai
Norma: 1,0 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 2.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Panaudojimo laikas: purkšti 1,0 l/ha normą
pasirodžius pirmiems ligų požymiams nuo žiedų formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 50-69).
PASTABOS
Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4
iki 21 val.
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines
dienas apie planuojamą purškimą paskelbti
Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 2 valandos.
Purkšti 2–3 barų slėgiu, smulkialašiu būdu ar
vidutinio dydžio lašais.
Purškiant temperatūra neturi būti žemesnė
nei +12°C.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
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Serenade® ASO
BIOLOGINIS FUNGICIDAS

Biologinis
fungicidas
• Platus panaudojimo spektras
• Ženklus derliaus priedas
• Atitinka supirkėjų ir vartotojų aukštus
reikalavimus
• Tinka aukščiausiems saugumo
standartams pasiekti
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VEIKLIOJI MEDŽIAGA: Bacillus subtilis
(QST 713), 13.96g/l (1,34%) (ne mažiau kaip
1.042×1012 kfv/l).
PRODUKTO FORMA: koncentruota suspensija.
Fungicidas SERENADE ASO registruotas morkoms, porams, agurkams, moliūgams, cukinijoms, burokėliams, mangoldams, brokoliams,
gūžiniams kopūstams, Briuselio, kininiams
kopūstams, žiediniams kopūstams, salierams,
petražolėms, pastarnokams, krienams, kaliaropėms, batatams (saldžiosioms bulvėms),
ropėms, šparagams (smidrams), ridikėliams,
pankoliams, cikorijoms, pupelėms, sojai, svogūnams, laiškiniams svogūnams, česnakams,
askaloniniams česnakams, kmynams, linams,
kanapėms, prieskoniniams augalams, spanguolėms, šilauogėms, serbentams, agrastams, avietėms, vyšnioms, slyvoms, abrikosams, persikams, kriaušėms, vynuogėms, dekoratyvinaims augalams, medžių sodinukams;
taip pat nuo kai kurių ligų braškėms, salotoms,
pomidorams, paprikoms ir baklažanams, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

VEIKIMO BŪDAS
SERENADE ASO – biologinis fungicidas, kurio
sudėtyje yra bakterija Bacillus subtilis (kamienas QST 713). Mikroorganizmas natūraliai egzistuoja gamtoje ir nėra genetiškai modifikuotas.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Daugiau informacijos www.cropscience.bayer.
lt/Produktai/Fungicidai/SerenadeAso
arba nuskaitykite QR kodą telefonu
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Siltra Xpro®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: biksafenas 60
g/l (5.9 %), protiokonazolas 200 g/l (19.6 %).
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.

Stiprus
impulsas
javų
produktyvumui!

formuluotės
Dėl  
lengviau
pakelia sausrą!
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Plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų ir triazolų cheminių grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji
priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių
kvietrugių, žieminių rugių bei avižų ligų.
VEIKIMO BŪDAS
Į fungicido SILTRA XPRO sudėtį įeina 2 veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms
cheminėms klasėms ir patogenus naikinančios skirtingais būdais. Fungicidas pasižymi
apsauginiu poveikiu, kai naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams, ir gydomuoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams. Į fungicido sudėtį įeina
veikliosios medžiagos: biksafenas ir protiokonazolas.
Biksafenas yra visiškai nauja veiklioji medžiaga, priklausanti pirazolkarboksamidų cheminei
grupei ir pasižyminti sisteminiu veikimu. Ši veiklioji medžiaga labai gerai apsaugo nuo daugelio ligų, ypač nuo lapų ir varpų septoriozės,
rūdžių ir kviečių dryžligės. Biksafenas papildomai pasižymi žalinamuoju poveikiu ir padeda
sumažinti augalų stresą sausros metu.
Protiokonazolas priklauso triazolų cheminei
grupei, yra ilgo veikimo, sisteminis fungicidas,
pasižymintis apsauginėmis ir gydomosiomis
savybėmis. Jis efektyviai naikina daugumą
javų ligų sukėlėjų ir apsaugo nuo tokių ligų:
lapų ir varpų septoriozės, kviečių dryžligės,
tinkliškosios dryžligės, varpų fuzariozės, miltligės, rinchosporiozės.
Abiejų veikliųjų medžiagų kombinacija padeda
efektyviau sunaikinti svarbiausius javų ligų sukėlėjus žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir
vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietru-

gių, žieminių rugių bei avižų pasėliuose.
Geriausias efektyvumas pasiekiamas, kai fungicidas yra naudojamas profilaktiškai, prieš
pasirodant lygų požymiams. Ypač tai aktualu
tokioms ligoms kaip kviečių dryžligė, tinkliškoji
dryžligė ir lapų septoriozė.
SILTRA XPRO apsaugo miežius nuo fiziologinių lapų dėmių, kurios susidaro ne dėl grybinių
ligų, o dėl tam tikrų aplinkos sąlygų, pvz. intensyviai šviečiant saulei, kai yra aukšta temperatūra ir sausa, nubyrėjus žiedadulkėms ant
lapų, esant jautresnei veislei. SILTRA XPRO
suteikia augalams fiziologinį žalinimo efektą,
todėl augalai ilgiau išlaiko žaliąjį lapų plotą.
VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai:
Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola),
Varpų septoriozė (Phaeosphaeria nodorum),
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici- repentis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis),
Miltligė (Blumeria graminis),
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.).
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai:
Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola),
Varpų septoriozė (Phaeosphaeria nodorum),
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici-repentis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis),
Miltligė (Blumeria graminis),
Rinchosporiozė (Rynchosporium secalis),
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.).
Žieminiai rugiai:
Miltligė (Blumeria graminis),
Rinchosporiozė (Rynchosporium secalis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.).
Žieminiai ir vasariniai miežiai
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres),
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Miltligė (Blumeria graminis),
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei),
Rinchosporiozė (Rynchosporium secalis),
Ramularija (Ramularia collo-cygni),
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.).
Avižos
Avižų dryžligės (Pyrenophora avenae)
Varpų fuzariozės (Fusarium spp.)
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir
vasariniai kvietrugiai, žieminiai rugiai
Norma: 0,75-1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 100-300 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Purškimo laikas: kviečiai, kvietrugiai ir rugiai
purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius
pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69).
Norint varpas apsaugoti nuo ligų kviečiai, kvietrugiai ir rugiai purškiami plaukėjimo pradžioje
– žydėjimo pabaigoje (BBCH 51-69).
Žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos
Norma: 0,75-1,0 l/ha.
Vandens kiekis: 100-300 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.

Purškimo laikas: miežiai ir avižos purškiami
prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems
ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61). Norint varpas
apsaugoti nuo ligų miežiai ir avižos purškiami plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje
(BBCH 51-61).
VEIKIMO LAIKAS
Veikimo laikas priklauso nuo ligos vystymosi
intensyvumo, aplinkos sąlygų, panaudotos
normos ir purškimo kokybės. Fungicidas SILTRA XPRO apsaugo augalus mažiausiai 4
savaites, kai naudojamas profilaktiškai. Jeigu
augalų vegetacijos metu apsaugos programoje fungicidas SILTRA XPRO naudojamas tik 1
kartą, o kiti fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią SILTRA XPRO
normą.
PASTABOS
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val.
(kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
Purkšti tik sausus augalus.
Nepurkšti esant stipriam vėjui.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
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Tilmor®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: tebukonazolas
160 g/l, protiokonazolas 80 g/l.

Vandens kiekis: 200-400 l/ha, priklausomai
nuo augalų aukščio.

PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.

Sisteminio poveikio, triazolų cheminės grupės
fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių rapsų ligų ir kaip augimo reguliatorius.

Sėkmingam
rapsų
peržiemojimui

VEIKIMO BŪDAS
TILMOR pasižymi augimo reguliavimo savybėmis ir efektyvia rapsų apsauga nuo ligų. Sudėtyje yra veiklioji medžiaga tebukonazolas, kuri
puikiai papildo kitos triazolų cheminės klasės
veikliosios medžiagos protiokonazolo veikimą.
Tokiu būdu fungicidas įgyja dar stipresnes
apsaugines ir gydomąsias savybes. Rudenį
su TILMOR nupurkšti rapsai yra patikimai apsaugomi nuo ligų, ypač nuo fomozės ir žymiai
geriau pasiruošia žiemojimui, nes jų augimo
pumpuras susiformuoja arti žemės paviršiaus,
sustorėja šaknies kaklelis, augalai intensyviau
kaupia medžiagas, didinančias jų atsparumą.
Fungicidas pasižymi teigiamu poveikiu ir šaknų sistemos vystymuisi.
Naudojant pavasarį, TILMOR efektyviai apsaugo rapsus nuo ligų ir išgulimo., tolygiau formuojasi šoniniai ūgliai, daugiau patenka saulės šviesos, vienodžiau bręsta rapsų derlius.
VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminiai ir vasariniai rapsai:
Fomozė (stiebo sausasis puvinys) (Leptosphaeria maculans),
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.),
Miltligė (Erysiphe cruciferarum).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma naudojant prieš ligą ar kaip augimo
reguliatorių: 0,8 l/ha.
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Didžiausias apdorojimų skaičius:
1 kartą, jei pirmas purškimas atliekamas nuo
keturių lapelių (BBCH 14) iki prieš pradedant
formuotis ūgliams (BBCH 20),
2 kartus, jei pirmas purškimas atliekamas ne
anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžioje
(BBCH 20).
Žieminiai rapsai
Fomozė (stiebo sausasis puvinys) (Leptosphaeria maculans). Purkšti rudenį pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams ant lapų
(kai randama 10-20 proc. augalų su fomozės dėmėmis ant lapų). Pagrindinė apsauga
nuo fomozės šaknies kaklelio srityje. Naudoti
kai susidaro palankios sąlygos fomozei plisti, t. y. kai rapsai sėjami tame pačiame lauke
dažniau kaip kas 4 metai, kai pasėlis yra per
tankus ar per anksti pasėtas. Purškiant nuo
fomozės taip pat apsaugoma nuo ankstyvo
šviesmargės ir miltligės plitimo.
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.), miltligė (Erysiphe cruciferarum). Purkšti žydėjimo metu (BBCH 62-65). Ankštarų apsaugai nuo juodosios dėmėtligės efektyviausia
purkšti žydėjimo pabaigoje (BBCH 69).
Augimo reguliavimas:
Purkšti kai rapsai yra nuo penkių iki šešių lapelių formavimosi tarpsnyje (BBCH 15-16).
Stabdo pagrindinio stiebo augimą, neleidžia
augimo pumpurui pakilti nuo dirvos paviršiaus, augalai tampa atsparesni šalčiams.
Purkšti, kai rapsai yra 30-50 cm aukščio
(BBCH 39-55). Sustiprėja stiebas, padidėja
atsparumas išgulimui, teigiama įtaka šoninių
ūglių formavimuisi.
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Vasariniai rapsai
Fomozė (stiebo sausasis puvinys) (Leptosphaeria maculans). Purkšti ligai plintant
ant lapų. Naudoti didžiausią normą rekomenduojama, kai susidaro palankios sąlygos fomozei plisti, t. y. kai daug drėgmės, kai
rapsai sėjami tame pačiame lauke dažniau
kaip kas 4 metai. Purškiant nuo fomozės taip
pat apsaugoma nuo ankstyvo šviesmargės
ir miltligės plitimo.
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.), miltligė (Erysiphe cruciferarum). Purkšti žydėjimo
metu (BBCH 62-65). Ankštarų apsaugai nuo
juodosios dėmėtligės efektyviausia purkšti
žydėjimo pabaigoje (BBCH 69).
Augimo reguliavimas
Purkšti, kai rapsai yra 30-50 cm aukščio
(BBCH 39-55). Sustiprėja stiebas, padidėja
atsparumas išgulimui, teigiama įtaka šoninių
ūglių formavimuisi.
TILMOR žieminiuose ir vasariniuose rapsuose naudojamas kaip augimo reguliatorius:
rudeninis purškimas padeda peržiemoti žieminiams rapsams. TILMOR stabdo pagrindinio stiebo augimą, kartu nestabdydamas
šaknų sistemos ir lapų vystymosi. Tai neleidžia augimo pumpurui pakilti nuo dirvos
paviršiaus. Augalai išlieka žemos skrotelės
išsivystymo tarpsnyje ir tampa atsparesni šalčiams. Kad būtų pasiektas tinkamas
poveikis, TILMOR 0,8 l/ha norma būtina nupurkšti kai rapsai yra nuo penkių iki šešių lapelių formavimosi tarpsnyje (BBCH 15-16).
naudojant TILMOR žieminiuose ir vasariniuose rapsuose pavasarį teigiamas efektas
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yra šoninių ūglių formavimuisi, sustiprėja
stiebas, todėl padidėja atsparumas išgulimui. Pavasarį augalai turi būti nupurkšti, kai
rapsai yra 30-50 cm aukščio (BBCH 39-55).
PASTABOS
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val.
(kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
TILMOR, naudojamas rudenį nuo žieminių
rapsų ligų, pagerina rapsų peržiemojimą.
Kai TILMOR naudojamas pagal rekomendacijas, nepažeidžia augalų. Tačiau gali atsirasti trumpalaikiai augalų pažeidimo požymiai (pageltimas), kai rapsai purškiami esant
nepalankioms aplinkos sąlygoms (temperatūra daugiau nei 25°C, maža santykinė oro
drėgmė), kurie vėliau pranyksta ir neigiamos
įtakos peržiemojimui ir derliui neturi.
Kai TILMOR naudojamas prasidėjus naktinių
šalnų periodui, žieminių rapsų lapeliai įgyja violetinį atspalvį, kuris vėliau pranyksta ir
neigiamos įtakos derliui neturi.
Naudojant kaip fungicidą, temperatūra turi
būti ne mažesnė nei +12°C.
Purkšti tik sausus augalus. Nepurkšti kai vėjuota.
Nerekomenduojama purkšti TILMOR, kai vasarinių rapsų pasėlis kenčia nuo nepalankių
aplinkos sąlygų (pvz. sausros) ir suformuoja
silpną lapiją.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
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Variano Xpro®
FUNGICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: biksafenas 40
g/l, fluoksastrobinas 50 g/l, protiokonazolas
100 g/l.
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
Plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų, triazolų ir strobilurinų cheminių
grupių fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių bei žieminių rugių
ligų.

KOKYBIŠKO IR
GAUSAUS DERLIAUS
GARANTAS
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VEIKIMO BŪDAS
Į fungicido VARIANO XPRO sudėtį įeina 3
veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms klasėms ir patogenus naikinančios skirtingais būdais. Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu, kai naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams, ir
gydomuoju, kai naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.
Biksafenas yra visiškai nauja veiklioji medžiaga, priklausanti pirazolkarboksamidų cheminei
grupei. Ši veiklioji medžiaga labai gerai apsaugo nuo daugelio ligų, ypač nuo lapų septoriozės ir tinkliškosios dryžligės.
Į fungicido sudėtį įeinantis fluoksastrobinas
yra sisteminio poveikio, veikia ne tik patogenų
sporų vystymąsi ankstyvajame tarpsnyje, bet
ir grybienos augimą, pasižymėdamas greitu
poveikiu ir ilgai trunkančia apsauga. Jis veikia trikdydamas patogeninių grybų kvėpavimo
procesą mitochondrijose. Protiokonazolas
yra ilgo veikimo, sisteminis fungicidas, pasižymintis apsauginėmis ir gydomosiomis savybėmis. Jis efektyviai naikina daugumą javų ligų
sukėlėjų, ardydamas patogenų ergosterolių
biosintezę.
Visų trijų veikliųjų medžiagų kombinacija padeda efektyviau sunaikinti svarbiausius javų
ligų sukėlėjus. Geriausias efektyvumas pasie-

kiamas, kai fungicidas yra naudojamas profilaktiškai, prieš pasirodant ligų požymiams.
VARIANO XPRO suteikia augalams žalinimo
efektą, todėl augalai ilgiau išlaiko žaliąjį lapų
plotą.
VEIKIMO SPEKTRAS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai:
Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola,
Leptosphaeria nodorum),
Varpų septoriozė (Leptosphaeria nodorum),
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici- repentis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Miltligė (Blumeria graminis),
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.).
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai:
Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola,
Leptosphaeria nodorum),
Varpų septoriozė (Leptosphaeria nodorum),
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici- repentis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita),
Miltligė (Blumeria graminis),
Rinchosporiozė (Rynchosporium secalis),
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.).
Žieminius rugius apsaugo nuo:
Miltligė (Blumeria graminis),
Rinchosporiozė (Rynchosporium secalis),
Rudosios rūdys (Puccinia recondita).
Žieminiai ir vasariniai miežiai:
Tinkliškosios dryžligės (Pyrenophora teres)
Miltligės (Blumeria graminis)
Smulkiųjų rūdžių (Puccinia hordei)
Rinchosporiozės (Rynchosporium secalis)
Varpų fuzariozės (Fusarium spp.)
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir
vasariniai kvietrugiai, žieminiai rugiai:
Norma: 1,0-1,25 l/ha.

151

Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
Kviečiai, kvietrugiai ir rugiai purškiami prieš
pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų
požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo
pabaigoje (BBCH 30–69). Nuo varpų ligų purškiama plaukėjimo pradžioje – žydėjimo pabaigoje (BBCH 51–69).
Žieminiai ir vasariniai miežiai:
Norma: 1,0-1,25 l/ha.
Vandens kiekis: 200-400 l/ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 2.
Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.
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Miežiai purškiami prieš pasirodant arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams bamblėjimo pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH
30–61). Nuo varpų ligų purškiama plaukėjimo
pradžioje – žydėjimo pradžioje (BBCH 51–61).
Veikimo laikas
Veikimo laikas priklauso nuo ligos vystymosi
intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo
kokybės. VARIANO XPRO apsaugo augalus
mažiausiai 4 savaites. Jeigu augalų vegetacijos metu apsaugos programoje fungicidas
VARIANO XPRO naudojamas tik 1 kartą, o kiti
fungicidai nenaudojami, tada rekomenduojama naudoti didžiausią VARIANO XPRO normą.
PASTABOS
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val.
(kol nudžiūsta tirpalas ant lapų).
Purkšti įprastais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais.
Purkšti tik sausus augalus.
Nepurkšti esant stipriam vėjui.
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Insekticidai
Biscaya® OD
Decis® Mega
Envidor®
K-Obiol®
Proteus® OD
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Biscaya® OD

Decis® Mega

INSEKTICIDAS

INSEKTICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: tiaklopridas 240 g/l
(23.1 %).
PRODUKTO FORMA: aliejinė koncentruota
suspensija.
Sisteminio veikimo, neonikotinoidų cheminės
grupės insekticidas, skirtas naikinti rapsinius
žiedinukus (Meligethes spp.) ir ankštarinius
paslėptastraublius (Ceutorhynchus assimilis)
žieminiuose ir vasariniuose rapsuose ir amarus,
avietinius žiedgraužius (Anthonomus rubi), rapsinius žiedinukus (Meligethes spp.) braškėse.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai ir vasariniai rapsai
Norma: 0,3 l/ha.
Vandens kiekis: 150-200 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius:1.
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus
nuėmimo: 28 dienos.
Normaliomis rapsų augimo sąlygomis naudojant pilną insekticido normą produktas veiksmingas yra maždaug savaitę. Insekticido
veiksmingumo laikas gali šiek tiek sutrumpėti
jei augalai sparčiai auga, ir priešingai, jei rapsai auga lėčiau nei įprasta – BISCAYA veiksmingumo periodas ilgėja.
Nupurškus pasėlius BISCAYA, kenkėjai iš karto
nežūsta, todėl laukuose jų galima rasti dar kelias dienas po purškimo. Nepaisant to kenkėjai
augalų labiau nepažeidžia, nes jų gyvybinės
funkcijos yra stipriai pažeistos, o maitinimosi
poreikis stipriai sumažėjęs.
BISCAYA rekomenduojama naudoti pasirodžius kenkėjams, kai vabalų kiekis viršija žalingumo ribą: rapsiniai žiedinukai - 1-2 vabalai
stiebo augimo tarpsnyje ir 3-4 vabalai ant augalo žiedpumpurių tarpsnyje, ankštariniai paslėptastraubliai – 1 vabalas ant augalo. Dažniausiai ankštarinių paslėptastraublių plitimas
sutampa su žydėjimo tarpsnio pabaiga (kai
pradeda kristi žiedlapiai) žieminiuose rapsuose, o vasariniuose rapsuose – su žiedpumpurių tarpsnio pabaiga.
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DĖMESIO. Žydinčius rapsų laukus insekticidu
BISCAYA galima purkšti nuo 21 val. vakaro iki
4 val. ryto, kai bitės nėra aktyvios.
Braškės
Norma: 0,3 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus
nuėmimo: 3 dienos.
BISCAYA naudojama lauko (purkšti su apsauginiais antgaliais) ir po danga auginamų braškių apsaugai nuo čiulpiančių ir graužiančių
kenkėjų. BISCAYA yra sisteminis insekticidas,
pasižymintis dvejopu veikimu: vabzdžiui daro
neigiamą įtaką nupurškus dėl tiesioginio kontakto su produktu arba per augalą, kai kenkėjai maitinasi apdorotais augalais. Insekticidu
braškes purkšti reikia pastebėjus kenkėjus
arba pirmuosius pažeidimo požymius.
PASTABOS
Lietus praėjus 1-2 val. po purškimo neturi
neigiamos įtakos produkto veikimui.
Nepurkšti jei oro temperatūra mažiau nei 10°C.
Norint pasiekti gerą rezultatą BISCAYA turi
būti išpurkšta technika, kuri užtikrina tolygų produkto paskirstymą ant augalų. Reikia
naudoti plokščiasraučius purkštukus, atitinkančius standartą ISO 110-0.15-0.25, arba
panašius mažo lašelių nunešimo purkštukus.
Purškimo metu palaikyti 2,0-3,0 barų slėgį.
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25°C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines
dienas apie planuojamą purškimą raštu informuoti asmenis, kurie turi bičių 1 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo. Saugant
bites, produktą geriausia naudoti vakare.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: deltametrinas 50 g/l. Sudėtyje yra petroleteris (sunkioji benzino frakcija).
PRODUKTO FORMA: vandens emulsija.
Sintetinių piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio veikimo, naikina
kenkėjus lauko, sodo, daržo ir dekoratyviniuose augaluose.
VEIKIMO BŪDAS
DECIS MEGA yra sintetinių piretroidų cheminės grupės insekticidas, kontaktinio ir vidinio

(veikia per virškinimo organus) veikimo. Veiklioji
medžiaga veikia ardydama kenkėjų nervų sistemą. Insekticido efektyvumas priklauso nuo panaudotos normos arba tirpalo koncentracijos.
Insekticidas pasižymi trejopu poveikiu:
staigiu efektu, kai insekticido poveikis kenkėjams pasireiškia per keletą minučių;
maitinimosi instinkto praradimu (tai apsaugo
augalus nuo pažeidimų, nes kenkėjai daugiau nebesimaitina augalų dalimis, o pasišalina arba žūsta nuo bado);
trumpalaikiu atbaidančiu (repelentiniu) poveikiu.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
DECIS MEGA naudojamas pasirodžius pirmiesiems kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius pažeidimus ant augalų.
Vandens kiekis lauko augalams 200- 400 l/ha, daržo, sodo, dekoratyviniams augalams 5001000 l/ha.
Norma,
l/ha

Augalai

Kenkėjai

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai, žieminiai
ir vasariniai
miežiai, žieminiai
ir vasariniai
kvietrugiai, rugiai,
avižos

Tripsai (Thysanoptera),
Lemai (Oulema spp.)
0,125Pjūkleliai (Pachynematus spp.)
0,15
Balniniai gumbauodžiai
(Haplodiplosis equestris)

Laikas nuo
paskutinio
purškimo iki
derliaus nuėmimo

Didžiausias
purškimų
skaičius

20

2

Amarai (Aphididae)

0,15

Žirniai, pupos

Žirniniai amarai
(Acyrthosiphon pisum)
Pupiniai amarai (Aphis fabae)
Žirniniai vaisėdžiai
(Laspeyresia spp.)
Gumbeliniai straubliukai
(Sitona lineatus)

0,15

20

2

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Rapsiniai žiedinukai
(Meligethes aeneus)
Ankštariniai
paslėptastraubliai
(Ceutorhynchus spp.),
Ankštariniai gumbauodžiai
(Dasineura brassicae)
Spragės (Phyllotreta spp.)

0,1250,15

20

2
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Bulvės

Kolorado vabalai
(Leptinotarsa decemlineata)

0,10,15

Maistinės bulvės

Amarai (Aphididae)

0,15

Baltukai (Pieris spp.),
Kryžmažiedės spragės
Gūžiniai ir
(Phyllotreta spp.),
žiediniai kopūstai,
Kopūstiniai pelėdgalviai
brokoliai, griežčiai
(Mamestra brassicae),
Amarai (Aphididae)
Morkos

Morkinės musės (Psila rosae) 0,15

14

2

30

2

Norma,
l/ha

Cikadelės (Eupteryx collina)

0,15

0,015

Amarai (Aphis spp.)

0,25

0,025

Amarai (Aphis mali, Dysaphis
devecta, Anuraphis
subterranea),
Lapsukiai (Archips rosana,
Tmetocera ocellana,
Agyroploce variegana),
Obeliniai žiedgraužiai
(Anthonomus pomorum),
Obuolinis vaisėdis (Cydia
pomonella), Pjūkleliai
(Hoplocampa testudinea)

0,150,25

0,0150,025

Kenkėjai

Dekoratyviniai
augalai

PASTABOS
Lietus praėjus 1 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
Žydinčių augalų plotus (net jei juose žydi
piktžolės), o taip pat plotus esančius netoli
žydinčių augalų, purkšti vakare, pasibaigus
bičių skraidymui arba labai anksti ryte (nuo
21.00 iki 4.00 val.).
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines
dienas apie planuojamą purškimą paskelbti
Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
Nepurkšti šlapių augalų. Purškiant svarbu
tolygiai padengti tirpalu visą augalo paviršių.
Produktas geriausiai veikia, kai temperatūra
yra žemesnė nei 20˚C. Jei dieną tempera-
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2

Tirpalo
koncentracija, %

Augalai

Obelys, kriaušės

0,1250,15

20

Envidor®
INSEKTICIDAS-AKARICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: spirodiklofenas 240
g/l (22,12 %).
PRODUKTO FORMA: koncentruota suspensija.

Laikas
nuo
Didžiaupaskutinio
sias
purškimo purškimų
iki derliaus skaičius
nuėmimo
-

2

30

2

Insekticidas-akaricidas, skirtas kenkėjų naikinimui obelyse, kriaušėse, braškėse, dekoratyviniuose augaluose, taip pat serbentuose,
avietėse, gervuogėse, šilauogėse, slyvose,
persikuose, abrikosuose, pomidoruose ir agurkuose.
VEIKIMO BŪDAS
ENVIDOR yra kontaktinis insekticidas-akaricidas, kurio poveikis pasireiškia lipidų sintezės
stabdymu. Produktu paveikti vabzdžiai ir erkės
nustoja vystytis ir daugintis. Populiacija nebeauga, stebimas laipsniškas jos mažėjimas, tuo
pačiu mažėja ir pažeidimų ant augalų. ENVI-

DOR veiksmingiausiai naikina vabzdžius ir
erkes, kurie yra ankstyvuose vystymosi tarpsniuose (pvz., nimfos), tačiau produktas nėra
pakankamai veiksmingas, jei naudojamas suaugėlių naikinimui.
VEIKIMO SPEKTRAS
Obelyse, kriaušėse, braškėse, serbentuose,
avietėse, gervuogėse, šilauogėse, slyvose,
persikuose, abrikosuose, pomidoruose ir
agurkuose auginamuose šiltnamiuose, dekoratyviniuose augaluose (išskyrus rožes):
Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae),
Raudonoji sodinė erkė (Panonychus ulmi),
Rusvoji sodinė erkė (Aculus schlechtendali),
Serbentinė erkė (Eriophyes ribis),
Slyvinė erkė (Aculus fockeui),
Gumbadarė erkė (Eriophyidae),
Kriaušinė blakutė (Psylla pyri).

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Purškiant medžius rekomenduojamą normą reikia dauginti iš medžių aukščio, pvz. jei rekomenduojama norma obelims yra 0.2 l/ha, o lajos aukštis 1.5 m tuomet norma turi būti 0.3 l/ha.

tūra yra aukštesnė, tai rekomenduojama
purkšti ryte arba vakare.
Naudojant DECIS MEGA dekoratyviniuose
augaluose, pirmiausiai rekomenduojama išbandyti mažame plotelyje ir įvertinti augalų
jautrumą insekticidui.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Augalai

Obelys

Dienos
Didžiaunuo
sias
paskutinio
Kenkėjai
Norma
Vandens kiekis
Purškimo laikas
apdorojimų purškimo
skaičius iki derlaus
nuėmimo
Purškiant 0,6 l/
Nuo erkių naudoti,
ha rekomenkai išsirita 10%
duojamas
peržiemojusių
vandens kiekis
kiaušinėlių arba
Paprastoji
– 1500 l/ha (kai
iškart po žydėjimo
voratinklinė erkė
0,2 l/ha
purškiama aero(nuo žiedynų
(Tetranychus
dauginti iš
zoliniu purkštuformavimosi
urticae);
lajos aukščio vu). Jei naudopradžios iki
raudonoji sodinė
jamas mažesnis
1
14
žiedpumpurių
erkė (Panonychus
Didžiausia
vandens kiekis,
rausvėjimo
ulmi);
norma
pvz. 500-1000
pradžios (BBCH
rusvoji sodinė
0,6 l/ha
l/ha, produkto
51-57) arba
erkė (Aculus
normą reikia
nuo žydėjimo
schlechtendali)
mažinti, kad
pabaigos iki
koncentracija
vaisiaus brandos
išliktų tokia pati
vidurio (BBCH
(0.04%).
69-85))
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Augalai

Kenkėjai

Norma

Vandens kiekis

Purškiant 0,6 l/
ha rekomenduojamas
Paprastoji
vandens kiekis
voratinklinė erkė
– 1500 l/ha (kai
(Tetranychus
0,2 l/ha
purškiama aerourticae);
dauginti iš
zoliniu purkšturaudonoji sodinė
lajos aukščio vu). Jei naudoerkė (Panonychus
jamas mažesnis
Kriaušės
ulmi);
Didžiausia
vandens kiekis,
rusvoji sodinė
norma
pvz. 500-1000
erkė (Aculus
0,6 l/ha
l/ha, produkto
schlechtendali);
normą reikia
kriaušinė blakutė
mažinti, kad
(Psylla pyri)
koncentracija
išliktų tokia pati
(0.04%).

Braškės

Paprastoji
voratinklinė erkė
(Tetranychus
urticae)

Serbentai

Paprastoji
voratinklinė erkė
(Tetranychus
urticae);
serbentinė erkutė
(Eriophyes ribis)

Šilauogės

Avietės,
gervuogės

Paprastoji
voratinklinė erkė
(Tetranychus
urticae)

Paprastoji
voratinklinė erkė
(Tetranychus
urticae)

Paprastoji
voratinklinė erkė
(Tetranychus
Persikai, urticae);
abrikosai raudonoji
sodinė erkė
(Panonynchus
ulmi)
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0,4 l/ha

0,4 l/ha

0,4 l/ha

0,4 l/ha

0,4 l/ha
dauginti iš
lajos aukščio
Didžiausia
norma 0,6
l/ha

500-750 l/ha

500-1000 l/ha

500-1000 l/ha

500-750 l/ha

500-750 l/ha

Dienos
Didžiaunuo
sias
paskutinio
Purškimo laikas
apdorojimų purškimo
skaičius iki derlaus
nuėmimo

1

1

1

1

1

1

14

Nuo erkių naudoti,
kai išsirita 10%
peržiemojusių
kiaušinėlių arba
iškart po žydėjimo
(nuo žiedynų
formavimosi
pradžios iki
žiedpumpurių
rausvėjimo
pradžios (BBCH
51-57) arba
nuo žydėjimo
pabaigos iki
vaisiaus brandos
vidurio (BBCH
69-85))

-

Purkšti prieš
žydėjimą (BBCH
49-59) arba po
derliaus nuėmimo
(BBCH >91)

14

Purkšti vaisių
augimo metu.
nuo žydėjimo
pabaigos iki
vaisiaus brandos
vidurio (BBCH
69-85)

14

-

21

Purkšti vaisių
augimo metu.
nuo žydėjimo
pabaigos iki
vaisiaus brandos
vidurio (BBCH
69-85)
Purkšti prieš
žydėjimą (BBCH
<60) arba po
derliaus nuėmimo
(BBCH >91)
Purkšti nuo
žydėjimo
pabaigos iki
vaisiaus brandos
vidurio (BBCH
69-85)

Augalai

Kenkėjai

Slyvos

Paprastoji
voratinklinė erkė
(Tetranychus
urticae);
raudonoji
sodinė erkė
(Panonynchus
ulmi);
slyvinė erkė
(Aculus fockeui);
gumbadarės
erkės
(Eriophyidae)

Agurkai
šiltnamyje

Pomidorai
šiltnamyje

Paprastoji
voratinklinė erkė
(Tetranychus
urticae)

Paprastoji
voratinklinė erkė
(Tetranychus
urticae)

Norma

0,4 l/ha
dauginti iš
lajos aukščio
Didžiausia
norma
0,6 l/ha

0,24-0,48 l/ha
(0,24 l/ha
kai augalai
iki 50cm
aukščio;
0,36 l/ha
kai augalai
50-125 cm
aukščio;
0,48 l/ha
kai augalai
aukštesni nei
125cm)
0,24-0,48 l/ha
(0,24 l/ha
kai augalai
iki 50cm
aukščio;
0,36 l/ha
kai augalai
50-125 cm
aukščio;
0,48 l/ha
kai augalai
aukštesni nei
125cm)

Vandens kiekis

500-750 l/ha

Dienos
Didžiaunuo
sias
paskutinio
Purškimo laikas
apdorojimų purškimo
skaičius iki derlaus
nuėmimo

1

21

Purkšti nuo
žydėjimo
pabaigos iki
vaisiaus brandos
vidurio (BBCH
69-85)

600-1200 l/ha
0,24 l -600 l
vandens
0,36 l-900 l
vandens

2

3
Intervalas
tarp
Pasirodžius
purškimų kenkėjams
10-14
dienų

2

3
Intervalas
Pasirodžius
tarp
kenkėjams
purškimų
8-10 dienų

0,48l -1200 l
vandens
600-1200 l/ha
0,24 l-600 l
vandens
0,36 l-900 l
vandens
0,48 l-1200 l
vandens

0,4 l/ha
Maksimali
leistina norma
per vegetaPaprastoji
cijos sezoną
2
Dekora- voratinklinė erkė
neturi viršyti
Žoliniams
Intervalas
(Tetranychus
tyviniai
0,6 l/ha, todėl 200-300 l/ha,
tarp
augalai urticae);
pirmo puršsumedėjusiems
purškimų
(išskyrus raudonoji sodinė
kimo metu
500-750 l/ha
7-10 dienų
erkė (Panonychus
rožes)
rekomenduoulmi)
jama naudoti
0,4 l/ha, o
antrą kartą
0,2 l/ha.

-

Purkšti, kai
išsirita 10%
peržiemojusių
kiaušinėlių, bet
prieš žydėjimą
arba iš karto po
žydėjimo
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PASTABOS
Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo būtina, kad kenkėjų kontrolės sistemoje būtų
derinami cheminiai ir biologiniai kenkėjų
kontrolės metodai.
ENVIDOR efektyvumas stebimas 2-3 savaites po purškimo, ilgiausiai produktas veikia
naikindamas raudonąsias sodines erkes.
Purškiant svarbu tolygiai padengti tirpalu
visą augalo paviršių, todėl naudojamas vandens kiekis turi būti pakankamas.
Kiaušinėliai ir lervos, ant kurių nepateko
purškiamas insekticidas nebus sunaikinti.
ENVIDOR geriausiai veikia esant šiltiems
orams. Vengti produkto naudojimo esant
šalčiams. Taip pat produkto nenaudoti esant
didelei drėgmei, nes augalų absorbcinės
savybės būna sumažėjusios.
Produktas nėra fitotoksiškas daugumai dekoratyvinių augalų. ENVIDOR nepalieka
dėmių ant jų. Nepaisant to, prieš naudojant

šį insekticidą-akaricidą rekomenduojama išbandyti nedideliame plote, nes dėl didelės
dekoratyvinių augalų rūšinės ir veislių įvairovės sunku nuspėti apie galimą neigiamą
poveikį augalams.
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei +25˚ C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
ATSAKOMYBĖ
Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą,
galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį
serbentams, šilauogėms, avietėms, gervuogėms, slyvoms, persikams, abrikosams, pomidorams ir agurkams prisiima produkto naudotojas.

K-Obiol®
INSEKTICIDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA: deltametrinas 25 g/l
(2.6 %). Sudėtyje yra piperonil-butoksidas,
petroleteris (lengvoji benzino frakcija).
PRODUKTO FORMA: koncentruota emulsija.
Sintetinių piretroidų cheminės grupės, kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Skirtas
grūdų sandėlių kenkėjams naikinti purškiant
grūdus ir tuščius sandėlius.
VEIKIMO BŪDAS
K-OBIOL skirtas naikinti sandėlių kenkėjus žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių
miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių ir žieminių rugių grūduose ir tuščiuose sandėliuose.
VEIKIMO SPEKTRAS
Vabalai:
Aruodinis (javų) straubliukas (Sitophilus granarius),
Ryžinis straubliukas (Sitophilus oryzae),
Mažasis milčius (Tribolium sp.),
Mažasis grūdinis skaptukas (Rhizopertha dominica),
Plokščiavabalis (milčius) (Oryzaephilus surinamensis);
Lervos:
Mažasis milčius (Tribolium sp.),
Kapravabalis (Trogoderma granarium).
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Kai kenkėjai naikinami grūduose:
Norma: 10–20 ml produkto /t grūdų, priklausomai nuo planuojamo grūdų sandėliavimo laiko:
10 ml/t – apsaugo grūdus apie 6 mėnesius,
20 ml/t – apsaugo grūdus apie 12 mėnesių.
1 tonai grūdų apdoroti reikia 10 ar 20 ml produkto atskiesti 0,5 -1,5 l vandens.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Laikas nuo paskutinio purškimo iki grūdų
naudojimo: 42 dienos.
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Vandens kiekis, reikalingas tirpalo paruošimui,
priklauso nuo purkštuvo galimybių ir transportuojamų grūdų kiekio per laiko vienetą.
Produktą geriausiai naudoti prevenciškai prieš
grūdų sandėliavimą. Nuėmus derlių grūdus
būtina apsaugoti nuo kenkėjų antplūdžio. Produktas naudojamas javų grūdų kenkėjų naikinimui betarpiškai juostiniuose transporteriuose, konvejeriuose, srieginiuose transporteriuose ar supilant į krūvas. Produktas naudojamas
su įranga, užtikrinančia tolygų transportuojamų grūdų padengimą tirpalu. Purškimo sekcija patalpinama virš transporterio, konvejeryje
arba srieginiame transporteryje taip, kad purškiamo tirpalo plotis būtų tolygus judančių grūdų sluoksnio pločiui.
Ypatingai svarbus yra tikslus produkto dozavimas.
Produktą galima naudoti viso grūdų sandėliavimo laikotarpio metu, tačiau apdorojimų skaičius neturi viršyti – 1.
Kai kenkėjai naikinami tuščiuose sandėliuose
Norma: 40–60 ml produkto /100 m2 paviršiaus,
5-10 l vandens / 100 m2 paviršiaus.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Priklausomai nuo kenkėjo rūšies ir paviršiaus
poringumo (mediena, džiuto maišai, betonas,
glazūruotos plytelės, metalas), saugo 1–2 mėnesius. Siekiant geriausio rezultato rekomenduojama grūdus į sandėlį pilti ne anksčiau kaip
praėjus 3–4 savaitėms po apdorojimo.
PASTABOS
Norint pasiekti gero efektyvumo, būtina
kruopščiai apipurkšti sandėliuojamus ar sandėliavimui ruošiamus grūdus.
Dėl priemonės panaudojimo drėgmės kiekis grūduose padidėja 0,01%. Didžiausias
efektyvumas pasiekiamas, kai produktas
panaudojamas grūdų sandėliavimo pradžioje.
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Proteus® OD

Cukriniai ir
Amarai (Aphididae),
pašariniai runkeliai,
Runkelinės musės
valgomieji
(Pegomyia hyoscyami)
burokėliai

INSEKTICIDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: tiaklopridas 100
g/l, deltametrinas 10 g/l.
PRODUKTO FORMA: aliejinė koncentruota
suspensija.
Kontaktinio ir sisteminio veikimo insekticidas,
skirtas naikinti kenkėjams žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose
miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, avižose, rugiuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, kukurūzuose, cukriniuose

ir pašariniuose runkeliuose, valgomuosiuose
burokėliuose, bulvėse, kopūstuose, morkose,
pupose, žirniuose, avietėse ir braškėse.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
PROTEUS OD rekomenduojama naudoti pasirodžius kenkėjams arba atsiradus pirmiesiems
kenkėjų pažeidimams augaluose. Dėl sisteminio tiakloprido veikimo, priklausomai nuo
kenkėjų rūšies ir intensyvumo, PROTEUS OD
augalus apsaugo iki 3 savaičių.

Rekomenduojami augalai, naikinami kenkėjai, normos
Žemės ūkio augalai Kenkėjai

Norma,
l/ha

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai, žieminiai
ir vasariniai
miežiai, žieminiai
ir vasariniai
kvietrugiai, rugiai,
avižos

Amarai (Aphididae),
Lemai (Oulema spp.),
Tripsai (Thysanoptera),
Javiniai pjūkleliai
(Pachynematus clitellatus),
Balniniai gumbauodžiai
(Haplodiplosis marginata)

0,6-0,75

Kolorado vabalai
(Leptinotarsa decemlineata)

0,5

Bulvės

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Kukurūzai
Gūžiniai ir žiediniai
kopūstai, brokoliai,
griežčiai, briuseliniai
kopūstai
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Amarai (Aphididae)
Rapsiniai žiedinukai
(Meligethes aeneus),
Paslėptastraubliai
(Ceutorhynchus quadridens,
C.napi, C.pallidactylus,
C.assimilis),
Ankštariniai gumbauodžiai
(Dasyneurea brassicae)
Spragės (Phyllotreta spp.)
Kukurūziniai ugniukai
(Ostrinia nubilalis)
Amarai (Aphididae),
Kopūstinės kandys
(Plutella maculipennis),
Baltukai (Pieris spp.),
Kopūstiniai pelėdgalviai
(Mamestra brassicae)

Laikas nuo
Didžiausias
paskutinio puršpurškimų
kimo iki derliaus
skaičius
nuėmimo

30

1

21

3

0,6-0,75

45

2

0,75

30

1

0,75

20

2

0,75

30

2

Žirniai ir pupos

Amarai (Aphididae)
Žirniniai vaisėdžiai
(Laspeyresia spp.)
Gumbeliniai straubliukai
(Sitona lineatus)

0,75

7

3

Morkos

Amarai (Aphididae)
Morkinės musės (Psila rosae)
Morkinės blakutės
(Trioza viridula)

0,75

7

2

Avietės

Amarai (Aphididae)

0,75

7

2

Braškės

Amarai (Aphididae)

0,75

7

2

PASTABOS
Naudojant PROTEUS OD nuo spragių rapsuose, insekticidas apsaugos tik tuos augalus, kurie yra jau sudygę purškimo metu.
PROTEUS OD neapsaugos nuo kenkėjų augalų, sudygusių po purškimo.
Žydinčių augalų plotus, o taip pat plotus
esančius netoli žydinčių augalų, purkšti vakare, pasibaigus bičių skraidymui arba labai
anksti ryte (nuo 21.00 iki 04.00 val.).
Nepurkšti šlapių augalų.
Lietus praėjus 2 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.
Draudžiama purkšti žydinčius augalus, ku-

riuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4
val. iki 21 val.
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines
dienas apie planuojamą purškimą paskelbti
Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai
oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 °C
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į
gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei
negyvenamųjų pastatų teritorijas.

0,6-0,75
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Integruota piktžolių kontrolė

PROBLEMIŠKIAUSIOS PASAULIO PIKTŽOLĖS
Maždaug 30 000 rūšių piktžolių visame pasaulyje nuolatos konkuruoja su kultūriniais
augalais dėl maistingųjų medžiagų, saulės
šviesos, erdvės bei vandens. Tai kaskart turi
neigiamos įtakos derliaus kiekybei ir kokybei.
Be to, herbicidams atsparių piktžolių skaičius
taip pat sparčiai auga. Tačiau piktžolių rezistentiškumo problemą galima suvaldyti. Būtent
šiam tikslui „Bayer“ vykdo globalią Integruotos
piktžolių kontrolės programą (ang. Integrated
Weed Management), kurios tikslas suprasti
piktžolių rezistentiškumo problemą ir pasiūlyti
jos sprendimo būdus.
Kodėl vystosi herbicidams atsparios
piktžolės?
Kiekvienoje piktžolių populiacijoje egzistuoja
natūrali augalų genetinė įvairovė. Šią įvairovę
skatina ir natūraliai susiformuojančios mutacijos, atsirandančios, pavyzdžiui dėl kosminės
radiacijos ar augalo DNR atkūrimo proceso.
Be to, neretai dirbamame lauke per sezoną

subręsta kelios piktžolių kartos ir herbicidai panaudojami kelis kartus. Panaudojus atitinkamo
poveikio mechanizmo herbicidą visuomet išlieka tikimybė, kad kai kurios piktžolės išgyvens ir
subrandins sėklas, suformuos šakniastiebius ar
kitus vegetatyvinio dauginimosi darinius. Jei tuo
pačiu veikimo mechanizmu pasižymintis herbicidas naudojamas pakartotinai nenaudojant
kitų piktžolių naikinimo priemonių, atsparumo
susiformavimo rizika žymiai padidėja. Taip rezistentiškumu pasižyminčios piktžolės gali netrukus išplisti visame lauke.
2016 m. gruodžio 19 d. 67 valstybėse atlikti
bandymai parodė, kad iš 1000 dažniausiai sutinkamų ir labiausiai kenkiančių piktžolių rūšių
252 tapo atsparios 23 iš 26 žinomų herbicidų
veikimo mechanizmų. Ši problema nustatyta
daugiau 90 skirtingų pasėlių. Be to, artimiausiu metu nėra tikimasi atrasti jokių veikliųjų medžiagų, pasižyminčių nauju veikimo mechanizmu ir efektyviu piktžolių naikinimu.

252

NUSTATYTOS
SKIRTINGOS ATSPARUMU HERBICIDAMS
PASIÞYMINÈIOS PIKTÞOLIŲ RÛÐYS

SKIRTINGUOSE
PASËLIUOSE
2016 M. GRUODÞIO MËN. DUOMENYS
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VALSTYBËSE

Kukurūzų auginimas
Šiaurės Amerikoje
Palmerio burnotis
(Amaranthus palmeri)
Burnotis (Amaranthus tuberculatus)
Kochija (Kochia scoparia)
Kanadinė konyza
(Conyza canadensis)
Svidrė (Lolium spp.)
Tuščioji aviža (Avena fatua)
Alepinis sorgas (Sorghum
halepense)
Triskiautė ambrozija
(Ambrosia trifida)
Sora (Panicum spp.)

Sojos pupelių
auginimas Lotynų
Amerikoje

Javų auginimas
Šiaurės Vakarų
Europoje
Smilguolė (Apera spp.)
Aviža (Avena spp.)
Pašiaušėlis (Alopecurus spp.)
Svidrė (Lolium spp.)

Ryžių auginimas
Azijoje
Rietmenė (Echinochloa spp.)
Leptochloa spp.
Viksvuolė (Cyperus spp.)

Pirštuotė (Digitaria insularis)
Indinė pirštūnė (Eleusine indica)
Svidrė (Lolium spp.)
Alepinis sorgas (Sorgun
halepense)
Konyza (Conyza spp.)
Karpžolė (Euphorbia
heterophylla)
Lakišius (Bidens spp.)
Burnotis (Amaranthus spp.)

Kodėl piktžolių rezistentiškumas yra svarbi
problema?
Pagrindinės pasaulinės tendencijos, dėl kurių
metas imti kovoti su piktžolių rezistentiškumu
herbicidams:
Piktžolės vis smarkiau konkuruoja su kultūriniais augalais dėl vandens, šviesos ir maisto
medžiagų.
Veiklių medžiagų registravimo procesas darosi itin sudėtingas ir patiekti į rinką cheminius sprendimus darosi vis sudėtingiau.
Visuomenė reikalauja tvaresnių ūkininkavimo praktikų.
Kol kas nėra tikėtina, jog artimoje ateityje bus
sukurta nauju veikimo mechanizmu pasižyminčių herbicidų ar technologijų. Todėl labai
svarbu išsaugoti šiuo metu egzistuojančių
produktų veiksmingumą. Dėl to „Bayer“ skatina ūkininkus išlaikyti herbicidų technologijas
efektyvias ir taip apsisaugoti ateityje.

HERBICIDINIŲ VEIKLIŲJŲ
MEDŽIAGŲ

PATEKIMAS Į RINKĄ
31
25
18
13
5

NUO

24

23
16

31
21

19

16

4

1950 m. IKI 2014 m.
167

GERIAUSI PIKTŽOLIŲ ATSPARUMO VALDYMO

BŪDAI

Pastangas mažinti piktžolių atsparumo herbicidas problemą apjungia vienas žodis „įvairovė“.
Praktiniu požiūriu, įvairovė reiškia, kad ūkininkai turėtų naudoti įvairius žemės dirbimo metodus,
sėjomainą, bei augalų apsaugos produktus. Taip pat derinti šiuos metodus su ne cheminiu metodu pagrįstomis priemonėmis, mažinančiomis piktžolių populiacijas.

Geriausios
kontrolės
praktikos

Herbicidų rotavimas ir maišymas
Parenkant herbicidus ar jų mišinius IPK (ang.
IWM) programai, svarbu atsižvelgti į jų veikimo
mechanizmus prieš bet kurią apibūdintą piktžolių rūšį. Atsparumo herbicidams komitetas
(angl. HRAC), Kanados piktžolių mokslo draugija (KPMD) ir Amerikos piktžolių mokslo draugija (APMD) naudoja nesudėtingas herbicidų
klasifikavimo, paremto veikimo mechanizmų
pobūdžiu, sistemas, kurios žymimos atitinkamai raidėmis ir skaitmenimis (daugiau informacijos HRAC puslapyje www.hracglobal.com).

Patarimai planuojant herbicidų naudojimą:
Vieno sezono metu piktžolių rūšiai lauke naikinti rinkitės kuo įvairesnių veikimo mechanizmų herbicidus ar jų mišinius.
Vengti naudoti to paties veikimo mechanizmo herbicidą dirbamame lauke, nebent jis
yra naudojamas kartu su kitomis piktžolių
naikinimo priemonėmis
Vieno sezono metu riboti to paties veikimo
mechanizmo herbicidų naudojimą tame pačiame lauke.
Naudokite neatrankinio veikimo herbicidus
kontroliuoti piktžolių antplūdžius prieš sudykstant kultūrinam augalui.

Patarimai efektyviai
piktžolių kontrolei:
Sezono pabaigoje piktžolių sėklos patenka į dirvą, o vėliau išauga ir vėl konkuruoja su pasėliais.
Siekiant sumažinti lauko piktžolių sėklų banką būtina pritaikyti atitinkamas jų valdymo priemones.

Trys pagrindinės piktžolių kontrolės priemonės: sėjomaina, žemės dirbimas ir cheminiai
metodai. Sudarius integruotą piktžolių kontrolės planą ir racionaliai taikant šias praktikas
galima sumažinti atrankos poveikį bet kokiai
piktžolių rūšiai, tuo pačiu žymiai sumažinant
atsparių piktžolių išgyvenimo tikimybę.
Sėjomaina
Pagrindinė taisyklė planuojant sėjomainą –
vengti pamečiui auginti kultūras, kuriose ta
pati piktžolių rūšis yra naikinama vieno veikimo
mechanizmo herbicidais.
Sėjomainos privalumai:
Kultūrų įvairovė leis naudoti platesnį spektrą
herbicidų su skirtingais veikimo mechanizmais.
Piktžolių augimo ciklai gali būti sutrikdyti.
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Naudojant įvairias kultūras sėjomainoje galima taikyti įvairesnį žemės dirbimą.
Žemės dirbimas
Žemės dirbimo metodai, arba necheminės priemonės, yra labai svarbios ir efektyvios mažinant
sėklų banką. Žemės dirbimo metodų įvairovė turi
būti bendro integruoto piktžolių kontrolės plano
dalis, tačiau kartu ir atitikti agronominius principus.
Keli galimi metodai:
Kultivavimas ar arimas prieš sėją
Sėjos vėlinimas, kad dygstančios piktžolių
bangos galėtų būti sunaikintos neatrankinio
poveikio herbicidais
Naudoti sertifikuotą ir nuo piktžolių išvalytą
sėklą
Piktžolių naikinimas nuėmus derlių (kai tai
yra aktualu)

1

Įvertinkite kokios piktžolės
randamos laukuose.
Sukurkite piktžolių naikinimo planą:

2

Užtikrinkite įvairią sėjomainą ir auginimo
metodų įvairovę
Darbus pradėkite švariuose laukuose
Sudarykite sąlygas sveikam ir
konkurencingam pasėliui

Planuokite herbicidų naudojimą:

3

Užtikrinkite herbicidų veikimo mechanizmų
įvairovę
Siekite maksimaliai švaraus lauko
Stenkitės panaudoti herbicidus didžiausio
efektyvumo sąlygoms
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Bayer – už saugų pesticidų naudojimą
10 PATARIMŲ KAIP NAUDOTI PIRŠTINES

• Rankos yra labiausiai pažeidžiama (> 95 proc.) kūno
dalis, ruošiant darbinį tirpalą.
Saugokite jas.

• Imdami produkto pakuotę
būtinai užsimaukite pirštines.
Naudokite tik atsparias ir geros kokybės pirštines.

• Ne visos pirštinės yra tinkamos darbui su augalų apsaugos priemonėmis.
• Niekada nemūvėkite medvilninių ar odinių pirštinių! Jos
gali absorbuoti produktą ir jūs
galite taip pat susižaloti
• Būtinai pakeiskite pirštines,
jei jų paviršius turi poras ar
įplišimus!

• Niekada nenaudokita pažeistų, įtrūkusių ar įplyšusių
pirštinių. Prieš užsimaunant,
nuolat atidžiai jas patikrinkite.
• Pakeiskite pirštines, jei jos yra
netinkamos.
• Nenaudokite kitų asmenų
pirštinių!

• Užtraukite pirštines ant rankovių viršaus taip, kad jos nesmuktų ir gerai laikytųsi.
• Saugokite, kad produktas nepatektų pro pirštinių viršų ant
rūbų ar odos.
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• Naudokite pirštines pakuotės trigubo plovimo ar skalavimo metu.

• Pripilkite į tuščią augalų augalų apsaugos produkto pakuotę švaraus vandens (ketvirtą
dalį).
• Uždarykite dangteliu ir energingai sukratykite keletą sekundžių.
• Supilkite šį skalavimui naudotą vandenį į darbinio tirpalo cisterną.
• Pakartokite tą patį dar du kartus, nes iš viso šią procedūrą
reikia atlikti tris kartus.
• Naudokite pirštines purškimo, įrangos plovimo ir patikrinimo metu.

• Plaukite pirštines kiekvieną
kartą, patekus ant jų gryno
produkto. Plovimas prailgins
pirštinių naudojimo laiką.
• Jeigu jūs nenuplausite, produktas lėtai prasiskverbs
pro pirštines ir gali patekti
ant jūsų rankų odos.
• Pirštines plaukite stovėjimo
pozoje, kad išvengti nutekėjusio vandens patekimo pro
atvirus tarpus.
• Negalima plauti skalbimo
mašinoje!
• Teisingai nusimaukite pirštines, nes jos gali būti užterštos augalų apsaugos priemonėmis.

TINKAMAI NUSIMAUKITE DAUGKARTINIO NAUDOJIMO PIRŠTINES
Kai pirštinės yra atitinkamai nuplautos, t.y. nukenksmintos.

Pradėkite nusimauti
pirštines atsargiai, po
truputį, pradedant nuo
vienos rankos pirštų
galiukų.

Pilnai nenumovus pirštinės
nuo pirmosios rankos,
pradėkite nusimauti pirštinę
nuo kitos rankos pirštų
galiukų, neliečiant abiejų
pirštinių plikomis rankomis.

Įterpkite nykštį tarp
abiejų pirštinių
viršutinės dalies.

Ištraukus rankas iš
pirštinių, laikykite
jas kartu sudėjus už
vidinio paviršiaus.

TINKAMAI NUSIMAUKITE VIENKARTINIO NAUDOJIMO PIRŠTINES
Galimai nešvarių, užterštų pirštinių numovimas.

Pirštinės pradedamos
nusimauti nuo
viršutinės jų dalies,
riešo, atlenkiant vidinę
jų pusę.

Su ranka, kurioje yra jau
iš dalies atlenkta pirštinė,
pradedama numauti kitos
rankos pirštinė taip pat
nuo viršaus.

Nusimaunant, glaudžiai
laikykite abi pirštines
už vidinės (išvirkščios)
pusės.

Tinkamai
atsikratykite
jomis saugiausiu
būdu.

• Vienkartines arba suteptas daugkartines pirštines, kurių neįmanoma išvalyti, sunaikinkite pačiu saugiausiu būdu. Jei pirštinės yra daugkartinio naudojimo, tačiau jūs
turite abejonių dėl jų kokybės, naudokite naują porą pirštinių.

RIZIKOS FAKTORIŲ JŪSŲ SVEIKATAI SUMAŽINIMAS
Asmeninė higiena ya labai svarbus faktorius dirbant su augalų apsaugos
priemonėmis.

Dirbant su augalų apsaugos priemonėmis draudžiama tuo pat metu valgyti,
gerti ir rūkyti.
• Nelieskite veido ar atviros odos su nešvariomis pirštinėmis.
• Kiekvieną kartą po naudojimo nuplaukite pirštines švariu vandeniu.
• Nuolat plaukitės rankas prieš valgį, atsigėrimą, rūkymą ar naudojimąsi tualetu.
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SVARBIAUSIA SAUGUMAS!

Prieš naudodami produktą,
perskaitykite jo naudojimo etiketę
(instrukciją). Patikrinkite karencijos
ir prevencijos laikotarpius.

Darbinį skystį ruoškite ir įrangą
plaukite apsirengę apsauginiais
drabužiais – kombinezonu arba
prijuoste, mūvėdami nitrilines
pirštines, apsiavę guminiais
batais, užsidėję kaukę nuo dulkių
arba garų, akinius ir galvos
apdangalą (atitinkamai pagal
poreikius).

Patikrinkite, ar pirštinės
nepažeistos, užsimaukite jas
ant švarių ir sausų rankų. Baigę
darbus, nusimaukite ir išsiplaukite
pirštines, kruopščiai nusiplaukite
rankas, veidą.
Tiksliai atmatuokite reikalingą
priemonės kiekį ir darbinį skystį
paruoškite toliau nuo vaikų,
pašalinių asmenų ir gyvūnų.

Priemonės pakuotę tris kartus
išskalaukite, skalavimo vandenį
perpildami į purkštuvą.
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Tuščią ir skalautą pakuotę įdėti
į specialų maišą ir pristatyti į
atliekų surinkimo vietą.

Augalų apsaugos priemonių
gabenimui pasirinkite tokią
transporto priemonę, kad
būtų išvengta sąlyčio su kitos
naudojimo paskirties daiktais ir
žmonėmis.
Produktus laikykite 0–30
°C temperatūros patalpoje,
vaikams, pašaliniams
asmenims ir gyvūnams
nepasiekiamoje vietoje.
Jei prisilietėte prie produkto,
nedelsdami nuplaukite odą
vandeniu ir muilu. Jei priemonės
pateko į akis, skalaukite gausiu
tekančio vandens kiekiu ne
trumpiau kaip 10 minučių.
Prariję priemonės, nesistenkite
išvemti. Abiem atvejais
nedelsdami kreipkitės į gydytoją
ir parodykite jam naudotos
priemonės etiketę.
Baigę procesą, kruopščiai
išplaukite ne tik visą purkštuvą,
bet ir viršutinę jo sieną bei
filtrus.
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PRIEŠ NAUDOJANT AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ
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