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Audzēt ar
pārliecību
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Strauji pieaug pasaules iedzīvotāju skaits, bet lauksaimnieciskās
pārtikas ražošanas resursu kopējais apjoms pasaulē nepalielinās.
Mums jāmeklē jauni risinājumi, kas spēs nodrošināt mums visiem
pilnvērtīgu dzīvi nākotnē.

Corteva Agriscience
konsultanti Baltijas
valstīs:

Corteva Agriscience kā viens no vadošajiem lauksaimniecības
uzņēmumiem pēc savas iniciatīvas izstrādā un īsteno inovatīvas
idejas - piedāvājot produktus un pakalpojumus, kas palīdz
lauksaimniekiem ražot to, kas ir vajadzīgs mūsu pārtikas sistēmai,
ietaupot resursus, saglabājot zemi kā vissvarīgāko no tiem.
Izmantojot inovācijas, mēs izstrādājam risinājumus, kas ļauj
gatavoties rītdienas izaicinājumiem - izaudzēt lielāku daudzumu
augstas kvalitātes pārtikas produktu un apmierināt patērētāju
vajadzības.

Dr. Algis Čižauskas
Tel.: 8-614-23399
Algis.Cizauskas@corteva.com

Zigmunds Kalniņš
Tel.: 29175821
Zigmunds.Kalnins@corteva.com

Ingrida Kazlauskaitė
Tel.: 8-618-77780
Ingrida.Kazlauskaite@corteva.com

Vitoldas Kievišas
Tel.: 8-657-35757
Vitoldas.Kievisas@corteva.com
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SATURS
Lpp.

Produkta nosaukums

Darbīgās vielas

Kultūraugi

Deva,
(kg/ha; l/
ha)

HERBICĪDI
6

Ariane S

fluroksipirs 40 g/l
klopiralīds 20 g/l
MCPA 200 g/l

Ziemāju un vasarāju graudaugi,
stiebrzāles ganības

2,0-3,0

8

BelkarTM EC

Metil-halauksifēns 10 g /l
piklorams 48 g /l

Ziemas rapsis

0,5 vai
2x0,25

11

Broadway StarTM

piroksulams 70,8 g/kg, florasulams 14,2 g/kg

Ziemas un vasaras kvieši, rudzi,
tritikāle

0,1500,265

14

DMATM 600

2,4 D 600 g/l

Ziemāju un vasarāju graudaugi

0,5 – 1,25

16

Galera

klopiralīds 267 g/l
piklorams 76 g/l

Ziemas un vasaras rapsis/ripsis

0,3

18

Korvetto TM

Metil-halauksifēns 5 g /l
klopiralīds 120 g/l

Ziemas rapsis lietošanai pavasarī

1,0

20

Lancelot™

florasulams 150 g/kg aminopiralīds 300 g/kg

Ziemāju un vasarāju graudaugi

0,0100,033

23

LontrelTM 72 SG

klopiralīds 720 g/kg

Plaša spektra herbicīds

0,110 –
0,165

25

LontrelTM 600

Klopiralīds 600 g/l

Plaša spektra herbicīds

0,2

27

Metazamix™

piklorams 13,3 g/l aminopiralīds 5,3 g/l metazahlors
500 g/l

Ziemas un vasaras rapsis

0,8-1,0

29

MustangTM

florasulams 6,25 g/l
2,4-D etilheksil estera forma
452,5g/l

Ziemāju un vasarāju graudaugi

0,4-0,6

31

MustangTM Forte

aminopiralīds 10g/l
florasulams 5 g /l
2,4-D 180 g/l

Ziemāju un vasarāju graudaugi

0,6-1,0

33

Pixxaro™ EC

Metil-halauksifēns 12,5 g/l
fluroksipirs 280 g/l

Ziemāju un vasarāju graudaugi,
izņemot auzas

0,25-0,5

35

PrimusTM

florasulams 50 g/l

Ziemāju un vasarāju graudaugi,
stiebrzāles, ganības

0,05-0,1

37

PrimusTM XL

florasulams 5 g/l
fluroksipirs 100 g /l

Ziemāju un vasarāju graudaugi,
stiebrzāles, ganības

0,75-1,0

40

Quelex ™

Metil-halauksifēns 10 g /l
florasulams 100 g/kg

Ziemāju un vasarāju graudaugi

0,0250,05

43

RexadeTM 440

piroksulams 240 g/kg,
florasulams 100 g/kg
metil-halauksifēns 104,2 g/kg

Ziemas un vasaras kvieši, rudzi,
tritikāle

0,03750,05

45

StaraneTM 333 HL

fluroksipirs 333 g/l

Ziemāju un vasarāju graudaugi,
kukurūza

0,25-0,4

TM

TM

-550

Titus® 25 DF

rimsulfurons 250 g/kg

Kartupeļi, kukurūza

52

TomboTM

piroksulams 50 g/ kg, florasulams 25 g/ kg, aminopiralīds
50 g/kg

Ziemas un vasaras kvieši, tritikāle,
rudzi

0,1-0,2

56

ZyparTM

Metil-halauksifēns
6,254 g /l
florasulams 5 g/l

Ziemāju un vasarāju labības, izņemot auzas

0,5-1,0

0,02-0,05

FUNGICĪDI
48

Talius®

prokvinazīds 200 g/l

Miltrasas ierobežošanai ziemāju un
vasarāju graudaugos

0,125 0,25

55

ZorvecTM Enicade

oksatiapiprolīns100 g/l

Lakstu puves ierobežošanai kartupeļu stādijumā

0,15

13

Dassoil

CITI PRODUKTI
TM

99,6% alkilfenola alkoksilāts

Virsmas aktīvā viela

PIELIKUMI

0,3-0,5
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ARIANETM S
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un
daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu,
rudzu, tritikāles un auzu sējumos ar/bez stiebrzāļu
pasējas, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklu ieguvei un
ganībās.
Preparatīvā forma: emulsija ūdenī
Darbīgās vielas: fluroksipirs 40 g/l, klopiralīds 20 g/l,
MCPA 200 g/l
Reģistrācijas Nr.: 0188
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 L

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Ariane S ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas
galvenokārt tiek uzņemts caur lapām un pēc tam
izplatās pa visu augu. Preparāta iedarbība uz aktīvi
augošajām jutīgajām nezāļu sugām ir novērojama
jau 1.-2. dienā pēc smidzināšanas. Nezāļu augšana
apstājas un tās iet bojā 3-4 nedēļu laikā.
Ariane S satur trīs darbīgās vielas: fluroksipirs 40 g/l,
klopiralīds 20 g/l, MCPA 200 g/l. Visas darbīgās vielas
sistēmiski izplatās pa visu augu un izjauc normālus augu
augšanas procesus, izraisot jutīgo augu sugu bojāeju.
Ariane S var tikt lietots visos augsnes tipos. Vieglās
augsnēs reizēm var novērot augu bālēšanu. Tas ir
pārejošs simptoms, kas neatstāj nekādu ietekmi uz
kultūrauga ražu.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Lietošanas
deva

Lietošanas laiks

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži,
tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas

2.0-3.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus pavasarī līdz kultūrauga pirmā
mezgla stadijai (AS 31).

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas
ar/bez stiebrzāļu pasējas

2.0-2.5 l/ha

Apsmidzināt sējumus pavasarī, no kultūrauga
cerošanas stadijas līdz pirmā mezgla stadijai (AS
21-31).

Stiebrzāļu sējumi sēklu ieguvei un
ganības

2.0-2.5 l/ha

Apsmidzināt sējumus pavasarī, no stiebrzāļu
cerošanas stadijas līdz pirmā mezgla stadijai (AS
21-31).

Kultūraugs

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Ariane S var lietot visu sugu stiebrzāļu sējumos.
Piezīmes. Mājlopu ielaišana ganībās, kuras
apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 28 dienām.
Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar
lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot
5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Nelietot sējumos ar āboliņa, lucernas vai pākšaugu
pasēju.
EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Ariane S ir herbicīds ar ļoti plašu iedarbības spektru un
izcilu efektivitāti pret lielāko daļu divdīgļlapju nezālēm.
Lietojot augstākās reģistrētas devas,
preparāts
nodrošina labu efektivitāti uz sekojošām nezālēm:
akļi, ārstniecības matuzāle, ārstniecības pienene,
baltā balanda, blusu sūrene, ganu plikstiņš,

kumelītes, ķeraiņu madara, magones, maura sūrene,
mīkstpienes, parastā vībotne, parastā virza, rapsis
(sārņaugs), sārtā panātre, tīruma neaizmirstule,
tīruma sinepe, usnes, vējgriķis, zilā rudzupuķe.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Apstrāde ar Ariane S jāveic nezāļu aktīvas augšanas
laikā. Optimālā lietošanas temperatūra ir virs +10-12
°C. Nesmidzināt ilgstoša sausuma periodā, kā arī ļoti
karstā vai aukstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc
salnām.
LIETUS NOTURĪBA
Ariane S ir lietus noturīgs jau 2 stundas pēc
izsmidzināšanas.
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TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Izsmidzinot Ariane S darba šķidruma patēriņam jābūt
no 100 līdz 300 litriem uz 1 hektāru. Smidzināšanai
lietojiet sprauslas, kas nodrošina smalku līdz vidēju
pilienu lielumu.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Ariane S var izmantot tvertnes maisījumos
ar izplatītākajiem fungicīdiem, insekticīdiem
un mikroelementiem. Neskaidrību gadījumā
kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Virsmas aktīvās vielas pievienošana nav nepieciešama.
PĒCKULTŪRAS
Lūdzam ievērot, ka šādi kultūraugi ir jutīgi pret Ariane
S: kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi; zirņi, pupas,
lupīna un citi tauriņziežu dzimtas augi; burkāni un citi
čemurziežu dzimtas augi; salāti un citi asteru dzimtas
augi.
Ierobežojumi
nākošajā
gadā
audzējamiem
kultūraugiem nepastāv, ja augu, apstrādāti ar Ariane
S, pēcpļaujas atliekas rudenī tiek iestrādātas augsnē.
Nesadalījušās ar Ariane S apstrādātu augu pēcpļaujas
atliekas var kaitēt jutīgajām kultūraugu sugām, tāpēc
nerekomendējam sēt vai stādīt pret Ariane S jutīgus
kultūraugus uzreiz pēc augu atlieku iestrādes augsnē.
Nelietot ar Ariane S apstrādātu augu atliekas (salmus)
kā augšanas substrātu siltumnīcās.

PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Ariane S apstrādāts kultūraugs ir
gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic
augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst
vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
Ariane S var ietekmēt divdīgļlapju augus tieši caur
lapām vai arī netieši caur saknēm no apsmidzinātas
augsnes. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz
blakus augošiem divdīgļlapju kultūraugiem, kurus
nav paredzēts apstrādāt ar šo produktu.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā oriģināla iepakojumā. Sargāt no
pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz 30 °C.
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai
dzīvnieku barību.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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BELKARTM
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža
divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša
sējumos.
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns 10
piklorams 48 g/L
Reģistrācijas Nr.: 0598
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 3 L

g/L,

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Belkar satur divas darbīgās vielas – metil-halauksifēnu
un pikloramu. Abas darbīgās vielas pieder pie
sintētisko auksīnu grupas. Herbicīda iedarbības
vizuālās pazīmes ir redzamas jau dažas dienas pēc
apstrādes, bet pilns iedarbības efekts ir redzams
aptuveni pēc 4 nedēļām.
Belkar uzņemšana augā notiek galvenokārt caur
lapām. Optimālais apstrādes laiks, kad nezāles ir
mazas un aktīvi augošas.
Apstrādājamie kultūraugi
Ziemas rapsis

Belkar var lietot visu tipu augsnēs.
LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Belkar var tikt lietots visās ziemas rapša šķirnēs,
izņemot šķirni Quartz. Spēcīgi augošs rapša
sējums nodrošinās papildus efektivitāti pret grūtāk
ierobežojamām nezālēm.
Belkar var lietot ar devu 0.25 l/ha rapša 2-5 lapu
stadijā (AS 12-15). Apstrādi veikt, kad vismaz 90%
rapša augu ir sasnieguši vismaz divu īsto lapu stadiju
(AS 12). Vislabāk apstrādi veikt rapša 3-4 īsto lapu
stadijā (AS 13-14).
Belkar var lietot vienu reizi ar devu 0.5 l/ha, kad rapsim
ir attīstījušās 6 īstās lapas (AS 16). Apstrādi veikt, kad
vismaz 90% rapša augu ir sasnieguši vismaz sešu īsto
lapu stadiju (AS 16). Belkar var lietot arī dalīti: pirmo
apstrādi veikt rapša 2-5 lapu stadijā (AS 12-15) ar
devu 0.25 l/ha; otru apstrādi, ja tāda ir nepieciešama,
var veikt, nogaidot vismaz 3 nedēļas pēc pirmās
apstrādes, lietojot devu 0.25 l/ha.

Preparāta deva

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

0.25 l/ha

1.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus, sākot ar
kultūrauga divu lapu stadiju līdz 5 lapu stadijai
(AS 12-15)

0.5 l/ha

Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot ar kultūrauga
sešu lapu stadiju līdz lapu rozetes izveidošanās
beigām (AS 16-19)

0.25 l/ha

2.lietošanas veids Apsmidzināt sējumus
dalīti, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz
piecu lapu stadijai (AS 12-15) un atkārtoti, ja
nepieciešams, sākot ar sešu lapu stadiju līdz lapu
rozetes izveidošanās beigām (AS 16-19)

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize (lietojot dalīto apstrādi - divas)..
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0.25 l/ha

2 X 0.25 l/ha

0.5 l/ha

Ļoti labi ierobežo (efektivitāte 95-100%)

Zilā rudzupuķe (Centaurea
cyanus), ārstniecības
matuzāle (Fumaria
officinalis), skaujošā panātre
(Lamium amplexicaule),
sārtā panātre (Lamium
purpureum), sofijas
smalkžodzene (Descurainina
Sophia)

Ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris), zilā
rudzupuķe (Centaurea
cyanus), baltā balanda
(Chenopodium album),
ārstniecības matuzāle
(Fumaria officinalis), ķeraiņu
madara (Galium aparine),
sīkā gandrene (Geranium
pusillum), skaujošā panātre
(Lamium amplexicaule),
sārtā panātre (Lamium
purpureum), ārstniecības
kumelīte (Matricaria
chamomilla), tīruma
naudulis (Thlaspi arvense),
sofijas smalkžodzene
(Descurainina Sophia)

Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ārstniecības
matuzāle (Fumaria officinalis), ķeraiņu madara (Galium
aparine), skaujošā panātre
(Lamium amlpexicaule), sārtā
panātre (Lamium purpureum), ārstniecības kumelīte
(Matricaria chamomilla), zīda
magone (Papaver rhoea)

Labi ierobežo
(efektivitāte 8594.9%)

Ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris), baltā
balanda (Chenopodium
album), ķeraiņu madara
(Galium aparine), sīkā
gandrene (Geranium
pusillum), ārstniecības
kumelīte (Matricaria
chamomilla), tīruma
naudulis (Thlaspi arvense)

Tīruma kumelīte (Matricaria
inodora), zīda magone
(Papaver rhoeas)

Ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album),
sīkā gandrene (Geranium
pusillum), tīruma kumelīte
(Matricaria inodora), tīruma
naudullis (Thlaspi arvense)

Vidēji ierobežo
efektivitāte 7084.9%)

Tīruma kumelīte (Matricaria
inodora), zīda magone
(Papaver rhoea ), tīruma
sinepe (zvēre) (Sinapis
arvensis)

Parastā virza (Stellaria
media), tīruma sinepe
(zvēre) (Sinapis arvensis)

Parastā virza (Stellaria media)

Vāji ierobežo
(efektivitāte 5069.9%)

Parastā virza (Stellaria
media), persijas veronika
(Veronica persica)

Tīruma vijolīte (Viola
arvensis), persijas veronika
(Veronica persica)

Tīruma vijolīte (Viola arvensis), persijas veronika (Veronica persica ), tīruma sinepe
(zvēre) (Sinapis arvensis)

Piezīme. Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un
citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot
10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, un lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus
augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/
vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Belkar var lietot, kad temperatūras ir no +2 līdz +25°
C, neatkarīgi no mitruma apstākļiem. Ilgstoša sausuma apstākļos var novērot vājāku efektivitāti pret
nezālēm.

Neapstrādājiet sējumus, kad kultūraugs atrodas stresa apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi faktori,
tai skaitā sals, sausums, pārmērīgs mitrums, minerālvielu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml. Ja lietoti augu
augšanas regulatori, pirms Belkar lietošanas japārliecinās, lai kultūraugs ir aktīvi augošs.
Belkar dažreiz var izraisīt nelielu un pārejošu kultūrauga dzeltēšanu vai augšanas palēnināšanos un lapu
deformēšanos 2-3 nedēļas pēc apstrādes, bet tas neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.
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Belkar ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc izsmidzināšanas.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Belkar izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais
darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300
litri. Mazākais darba šķidruma patēriņš lietojams tikai
nezāļu un kultūrauga agrīnās attīstības stadijās, kad
kultūraugi nenosedz nezāles. Vēlākās attīstības stadijās izvēlieties lielāku darba šķidruma patēriņu.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Nelietot Belkar tvertnes maisījumos ar augšanas regulatoriem, fungicīdiem, graminicīdiem un mēslošanas līdzekļiem, kas satur tikai boru. Ievērojiet 7 dienu
nogaidīšanas periodu starp apstrādēm. Neskaidrību
gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Virsmas aktīvās vielas pievienošana nav nepieciešama.

PĒCKULTŪRAS
Pēc Belkar lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē. Ja paredzēts sēt starpkultūras tūlīt pēc
ziemas rapša novākšanas, var tikt sēti sekojoši kultūraugi - griķi, facēlija, vasaras rapsis, baltās sinepes,
vasarāju graudaugi un stiebrzāles.
PĀRSĒJA
Gadījumos, ja ar Belkar apstrādāts ziemas rapsis nav
pārziemojis, pavasarī var audzēt jebkuru citu kultūraugu, izņemot zirņus, pupas, soju, saulespuķes un
kartupeļus.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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BROADWAYTM STAR
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds viendīgļlapju
un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas
kviešu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu sējumos
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Darbīgās vielas: piroksulams 70.8 g/kg, florasulams
14.2 g/kg
Reģistrācijas Nr.: 0571
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 1 kg

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Broadway Star satur divas darbīgās vielas –
piroksulamu un florasulamu, kuras pieder pie ALS
inhibitoru grupas. Jutīgo nezāļu sugu augu augšanas
apstājās tūlīt pēc herbicīda iekļūšanas tajos, bet
iedarbību vizuāli var redzēt tikai dažas nedēļas pēc
apstrādes.
Broadway Star var lietot visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS LAIKS, DEVAS UN EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Kultūraugs

Apstrādes
laiks

Deva,
kg/ha

85-94.9%
efektivitāte

70-84.9%
efektivitāte

Parastā rudzusmilga
(Apera spica-venti), ganu
plikstiņš (Capsella bursapastoris), parastā virza
(Stellaria media)

Ķeraiņu madara (Galium
aparine), sārtā panātre
(Lamium purpureum),
tīruma kumelīte
(Matricaria inodorum), zīda
magone (Papaver rhoeas),
tīruma vijolīte (Viola
arvensis)

Zilā rudzupuķe (Centaurea
cyanus), ložņu vārpata
(Agropyron repens),
peļastīšu lapsaste
(Alopecurus myosuroides),
maura sūrene (Polygonum
aviculare), tīruma naudulis
(Thlaspi arvense)

Parastā rudzusmilga
(Apera spica-venti), ganu
plikstiņš (Capsella bursapastoris), parastā virza
(Stellaria media)

Neauglīgā jumtauza
(Bromus sterilis), peļastīšu
lapsaste (Alopecurus
myosuroides), ķeraiņu
madara (Galium aparine),
sārtā panātre (Lamium
purpureum), tīruma
kumelīte (Matricaria
inodorum), zīda magone
(Papaver rhoeas), tīruma
vijolīte (Viola arvensis)

Zilā rudzupuķe (Centaurea
cyanus), ložņu vārpata
(Agropyron repens), maura
sūrene (Polygonum
aviculare), tīruma
naudulis (Thlaspi arvense),
daudzgadīgā airene
(Lolium perenne)

0.265 +
virsmas
aktīvā viela

Parastā rudzusmilga
(Apera spica-venti), rapsis
sārņaugs (Brassica napus),
ķeraiņu madara (Galium
aparine), tīruma sinepe
(Sinapis arvense), tīruma
naudulis (Thlaspi arvense),
ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris), parastā
virza (Stellaria media)

Ložņu vārpata (Agropyron
repens), neauglīgā
jumtauza (Bromus
sterilis), peļastīšu lapsaste
(Alopecurus myosuroides),
daudzgadīgā airene
(Lolium perenne), sārtā
panātre (Lamium
purpureum), tīruma
kumelīte (Matricaria
inodorum), zīda magone
(Papaver rhoeas), maura
sūrene (Polygonum
aviculare), tīruma pērkone
(Raphanus raphanistrum),
tīruma vijolīte (Viola
arvensis)

Zilā rudzupuķe
(Centaurea cyanus),
tīruma neaizmirstulīte
(Myosotis arvensis),
parastā skarene (Poa
annua), parastā salātene
(Lapsana communis),
parastā krustaine (Senecio
vulgaris), blusu sūrene
(Polygonum persicaria)

0.150 +
virsmas
aktīvā viela

Parastā vējauza (Avena
fatua), tīruma sinepe
(Sinapis arvense) tīruma
naudulis (Thlaspi arvense),
ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris), parastā
virza (Stellaria media)

Ķeraiņu madara (Galium
aparine), sārtā panātre
(Lamium purpureum),
tīruma kumelīte
(Matricaria inodora), dārza
vējgriķis (Polygonum
convolvuluds), zīda
magone (Papaver rhoeas),
tīruma vijolīte (Viola
arvensis)

Ložņu vārpata (Agropyron
repens), peļastīšu lapsaste
(Alopecurus myosuroides),
maura sūrene (Polygonum
aviculare)

0.160 +
virsmas
aktīvā viela

Ziemas kvieši,
rudzi, tritikāle

Vasaras kvieši

Pavasarī
atsākoties
veģetācijai,
sākot ar
cerošanas
sākumu līdz
divu mezglu
stadijai (AS
20-32)

Sākot ar
cerošanas
sākumu līdz
divu mezglu
stadijai (AS
20-32)

0.215 +
virsmas
aktīvā viela

95-100%
efektivitāte

- 12 Efektivitātes pret zilo rudzupuķi un tīruma usni paaugstināšanai, ieteicams lietot kopā ar maisījuma partneri.
Jautājumos par tvertnes maisījumiem kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.
Dalītā apstrāde neauglīgās jumtauzas (Bromus sterilis) ierobežošanai:
Deva: 0.105 kg/ka
Apsmidzināt ziemas kviešu, rudzu un tritikāles sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga
cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32). Atkārtotu apstrādi veikt pēc 10-14 dienām. Darba
šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu. Ierobežošanas efektivitāte - 85-94.9%.
Ložņu vārpatas ierobežošana
Broadway Star iedarbojas uz ložņu vārpatu, ja apstrādi veic tās 3-4 lapu stadijā. Lai pilnībā iznīcinātu ložņu
vārpatu, visbiežāk būs nepieciešama atkārtota apstrāde ar glifosātu pēc graudaugu ražas novākšanas.
Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus
kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus
un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu
līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā
neizmantojamai zemei.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena, dalītā
apstrādē – divas.
Nelietot Broadway Star graudaugos ar stiebrzāļu vai
tauriņziežu pasēju!

TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Nelietot Broadway Star tvertnes maisījumos kopā ar
etil-fenoksaprops-P saturošiem produktiem un augu
augšanas regulatoriem, izņemot tos, kuri satur vienu
darbīgo vielu hlormekvāta hlorīds.

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Broadway Star var lietot, kad temperatūra ir virs +6º C
un nezāles ir aktīvi augošas. Lai sasniegtu vislabākos
rezultātus, smidzināšanu veikt, kad nezāles ir mazas.
Neapstrādājiet sējumus, kad kultūraugs atrodas
stresa apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi
faktori, tai skaitā sals, sausums, pārmērīgs mitrums,
minerālvielu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml.
Broadway Star dažreiz var izraisīt nelielu un pārejošu
kultūrauga dzeltēšanu 2-3 nedēļas pēc apstrādes, bet
tas neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.

PĒCKULTŪRAS
Pēc Broadway Star lietošanas
ierobežojumu pēckultūras izvēlē.

LIETUS NOTURĪBA
Broadway Star ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc
izsmidzināšanas.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Broadway Star izmidzināšanai var izmantot
jebkura tipa smidzinātājus, kas ir kalibrēti un
sagatavoti darbam saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
Rekomendējamais darba šķidruma patēriņš uz vienu
hektāru ir 100-300 litri.

VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Broadway Star ieteicams lietot kopā ar virsmas aktīvo
vielu Dassoil, deva 0.5 l/ha.
nav

nekādu

PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Broadway Star apstrādāts kultūraugs
ir gājis bojā, obligāti ir jāveic augsnes aršana vai
frēzēšana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst
vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā
vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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DASSOIL Š.K.
Dassoil š.k. ir ūdenī šķīstoša bezjonu virsmas aktīvā
viela, paredzēta lietošanai lauksaimniecībā augu
aizsardzības līdzekļu iedarbības uzlabošanai.
Satur: alkilfenola alkoksilātu 99.6%
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Iepakojums: 5 L
PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Dassoil š.k. var tikt lietots kā virsmas aktīvā viela
tvertnes maisījumos ar herbicīdiem. Izlasiet un
ievērojiet tvertnes maisījumu partneru lietošanas
instrukcijas! Virsmas aktīvā viela nodrošina
smidzinājuma kvalitāti un izsmidzinātā produkta
saglabāšanos uz nezālēm.
LIETOŠANAS DEVA
Ieteicamā Dassoil š.k. lietošanas deva graudaugos
ir 0.5 l/ha, bet rapsī – 0.3 l/ha.
DARBA ŠĶIDRUMA PAGATAVOŠANA
Piepildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar
ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet vajadzīgo
herbicīda daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu,
piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu un

pievienojiet Dassoil š.k.. Nepārtrauciet maisīšanu
līdz smidzināšanas beigām. Lietojiet tīru ūdeni!
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Dassoil š.k. izsmidzināšanai var izmantot jebkāda
tipa smidzinātājus, nodrošinot to augstu darba
kvalitāti saskaņā ar smidzinātāja ražotāja
ieteikumiem. Lietojot Dassoil š.k. darba šķidruma
patēriņam jābūt 100 līdz 300 litri uz 1 hektāru.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības. Sargāt no pārkaršanas. Uzglabāt
temperatūrā no 0 līdz +30 °C.
Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas
datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par smidzinātāja tīrīšanu
un vides aizsardzību skatīt uz produkta
marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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DMATM 600
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža
divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu,
ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras
miežu un auzu sējumos.
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Darbīgā viela: 2,4-D, 600 g/l
Reģistrācijas Nr.: 0559
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 L

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
DMA 600 satur darbīgo vielu 2,4-D. Herbicīda
iedarbības vizuālie simptomi ir redzami jau dažas
dienas pēc apstrādes, bet tas var atšķirties starp
nezāļu sugām. Pilna iedarbība ir redzama apmēram
4 nedēļas pēc apstrādes.
DMA 600 var lietot visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS LAIKS, DEVAS UN EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Kultūraugs

Augu
attīstības
stadija, AS

Deva,
l/ha

70-84.9%
efektivitāte

0.5

Tīruma sinepe (Sinapis
arvense)

Zilā rudzupuķe
(Centaurea cyanus)

_

0.75

Zilā rudzupuķe
(Centaurea cyanus),
tīruma sinepe (Sinapis
arvense), tīruma
naudulis (Thlaspi
arvense), ganu plikstiņš
(Capsella bursa-pastoris)

_

Rapsis-sārņaugs
(Brassica napus), tīruma
kumelīte (Matricaria
inodora)

30-32

1.25

Tīruma sinepe (Sinapis
arvense), tīruma
naudulis (Thlaspi
arvense), ganu plikstiņš
(Capsella bursapastoris), baltā balanda
(Chenopodium album)

Zilā rudzupuķe
(Centaurea cyanus)

Magones (Papaver
spp.), rapsis-sārņaugs
(Brassica napus), tīruma
usne (Cirsium arvense)

20-29

0.5

Tīruma sinepe (Sinapis
arvense)

Zilā rudzupuķe
(Centaurea cyanus)

_

0.75

Tīruma sinepe (Sinapis
arvense), tīruma
naudulis (Thlaspi
arvense), ganu plikstiņš
(Capsella bursa-pastoris)

Baltā balanda
(Chenopodium album),
tīruma usne (Cirsium
arvense)

Tīruma kumelīte
(Matricaria inodora)

1.25

Tīruma sinepe (Sinapis
arvense), tīruma
naudulis (Thlaspi
arvense), ganu plikstiņš
(Capsella bursa-pastoris)

Zilā rudzupuķe
(Centaurea cyanus),
baltā balanda
(Chenopodium album),
tīruma usne (Cirsium
arvense)

Tīruma kumelīte
(Matricaria inodora),
dārza vējgriķis
(Polygonum
convolvulus)

20-29
Ziemas
kvieši, rudzi,
ziemas mieži,
tritikāle

Vasaras
kvieši,
vasaras mieži,
auzas

85-94.9%
efektivitāte

95-100% efektivitāte

20-32

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize.
Nelietot DMA 600 graudaugos ar tauriņziežu pasēju!
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Optimālā DMA 600 lietošanas temperatūra ir +10-20º
C. Izvairieties smidzinājumu veikt ļoti sausā un karstā
laikā, kā arī pirms gaidāmām salnām.
Neapstrādājiet sējumus, kad kultūraugs atrodas
stresa apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi

faktori, tai skaitā sals, sausums, pārmērīgs mitrums,
minerālvielu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml.
Pēc apstrādes ar DMA 600 dažreiz var novērot nelielu
un pārejošu kultūrauga augšanas palēninājumu, bet
tas neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, smidzināšanu
veikt, kad nezāles ir mazas (ne vēlāk kā nezāļu 6-8
lapu attīstības stadijā).

- 15 LIETUS NOTURĪBA
DMA 600 ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc
izsmidzināšanas.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
DMA 600 izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais
darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300
litri.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
DMA 600 var tikt lietots tvertnes maisījumos ar citiem
augu aizsardzības līdzekļiem, ievērojot norādes to
lietošanas instrukcijā.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Virsmas aktīvās vielas pievienošana nav nepieciešama.
PĒCKULTŪRAS
Pēc DMA 600 lietošanas nav nekādu ierobežojumu
pēckultūras izvēlē.

PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar DMA 600 apstrādāts kultūraugs gājis
bojā, pēc 4 nedēļām un augsnes apstrādes 5 cm
dziļumā pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu
un stiebrzāles.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā
vietā.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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GALERATM
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un
dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
ziemas rapša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos.
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Darbīgās vielas: klopiralīds 267 g/L un piklorams
67 g/L
Reģistrācijas Nr.: 0313
Reģistrācijas klase: 2.
Iepakojums: 5 L

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Galera š.k. ir īpaši piemērota ķeraiņu madaras, kumelīšu sugu, rudzupuķu un ušņu ierobežošanai. Galera
š.k. galvenokārt tiek uzņemta caur lapām un pēc tam
izplatās pa visu augu, ieskaitot saknes. Lai nodrošinātu
optimālu nezāļu ierobežošanu, svarīgi ir panākt ideālu
smidzinājuma pārklājumu.
Galera š.k. var lietot visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS LAIKS, DEVAS UN EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Kultūraugs

Apstrādes laiks

Ziemas rapsis

pavasarī pēc
veģetācijas
atjaunošanās līdz
attīstījušies pirmie
ziedpumpuri, bet
vēl nosegti ar
lapām (AS 50)

Vasaras rapsis
un vasaras
ripsis

kultūrauga 2-4 īsto
lapu stadijā (AS
12–14)

Deva

Efektivitāte, >90%

Efektivitāte, 80–90%

0,3 l/ha*

Nesmaržīgā suņkumelīte
(Tripleurospermum
perforatum), zilā rudzupuķe
(Centauria cyanus),
ārstniecības kumelīte
(Matricaria chamomilla)

dārza vējgriķis (Polygonum
convolvulus), tīruma usne
(Cirsium arvense), tīruma
mīkstpiene (Sonchus
arvensis), ķeraiņu madara*
(Galium aparine), baltā
balanda (Chenopodium
album).

*-efektivitāte, ja Galera š.k. tiek lietota kopā ar virsmas aktīvo vielu.
Piezīme. Tā kā atsevišķi kultūraugi, kā kartupeļi, tauriņzieži, čemurziežu un kurvjziežu dzimtas augi ir īpaši jutīgi pret Galera š.k. iedarbību, apstrādes laikā nepieļaut preparāta nonesi uz jutīgiem kultūraugiem.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Galera š.k. piemērotākais lietošanas laiks, kad nezāles
ir agrīnā attīstības stadijā un ir aktīvi augošas. Vislabāk
veikt smidzinājumu rīta stundās. Galera š.k. var lietot,
ja smidzināšanas dienā temperatūra ir virs +8-9°C.
Zemākās temperatūrās iedarbība uz nezālēm var būt
pārāk vāja. Nesmidzināt, ja temperatūra pārsniedz
+25°C. Maksimālais efekts nezāļu ierobežošanā tiks
sasniegts labos augšanas apstākļos.

Nav ieteicams smidzināt kultūraugam nelabvēlīgos
apstākļos, tādos kā sausums, pārmērīgi mitra augsne,
ļoti augsta dienas temperatūra vai iespējamas nakts
salnas, straujas diennakts temperatūras svārstības, kā
arī ja ir novērojams barības vielu trūkums vai augi ir
ļoti cietuši no kaitēkļiem vai citu ārēju faktoru iedarbības. Ja apstrādes ar Galera š.k. laikā ir bijis kāds no
iepriekšminētajiem stresa faktoriem, var tik novērota
rapša ziedēšanas aizkavēšanās pat par 14-20 dienām,
līdz ar to arī iespējama vēlāka rapša novākšana un iespējama negatīva ietekme uz ražas kvalitāti.
LIETUS NOTURĪBA
Galera š.k. ir lietus noturīgs 6 stundas pēc izsmidzināšanas.
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DAUDZUMS
Galera š.k. izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais
darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300
litri.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Neizmantot Galera š.k. tvertnes maisījumos ar citiem
herbicīdiem, fungicīdiem un insekticīdiem, kā arī
mēslošanas līdzekļiem!
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Augstākās efektivitātes nodrošināšanai lietot kopā ar
virsmas aktīvo vielu.
PĒCKULTŪRAS
Lūdzam ievērot, ka pret Galera š.k. ir jutīgi šādi kultūraugi: kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi, zirņi,
pupas, lupīna un citi tauriņzieži, burkāni un citi čemurzieži, salāti un citi kurvjzieži.
Augu atliekas, no sējumiem apstrādātiem ar Galera
š.k., pēc ražas novākšanas jāiear augsnē cik ātri vien
iespējams, lai ātrāk notiktu to sadalīšanās. Biodegradāciju veicina augsnes mikroorganismi un visātrāk tā
noris mitrās un siltās augsnēs.
Ar Galera š.k. apstrādātu kultūraugu atliekas neizmantot siltumnīcās un kompostam. Galera š.k. atliekas augos, kuri nav pilnībā sadalījušies, var kaitēt jutīgiem kultūraugiem.
Izvairīties no apstrādātu salmu un augu atlieku iearšanas tieši pirms jutīgu kultūraugu sējas.
Pēc apstrādes ar Galera š.k. nākošajā gadā nav ierobežojumu audzējamiem kultūraugiem, ja iepriekšminētie norādījumi par pēcpļaujas atliekām tiek
ievēroti.

PĀRSĒJA
Ja ar Galera š.k. apstrādāts rapsis ir jāpārsēj, var sēt
graudaugus, stiebrzāles un kukurūzu.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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KORVETTOTM
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un
dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
ziemas rapša sējumos.
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Darbīgās vielas: metil-halauksifens 5 g/l, klopiralīds
120 g/l
Reģistrācijas Nr.: 0663
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 3 L

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Korvetto satur divas darbīgās vielas – metil-halauksifenu un klopiralīdu. Abas darbīgās vielas pieder
pie sintētisko auksīnu grupas un galvenokārt tiek
uzņemtas augā caur lapām. Herbicīda iedarbības
vizuālās pazīmes ir redzamas jau dažas dienas pēc
apstrādes, bet pilns iedarbības efekts ir redzams aptuveni pēc 4-6 nedēļām.
Korvetto var lietot visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVA
Apstrādājamie
kultūraugi

Preparāta deva

Ziemas rapsis

1.0 l/ha

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Apsmidzināt sējumus pavasarī atjaunojoties
veģetācijai, sākot ar kultūrauga stublāja
pagarināšanos līdz ziedpumpuru veidošanās
sākumam (AS 30-50)
un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz
blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmatojamai zemei.

EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Korvetto efektivitāte nezāļu ierobežošanā, deva 1.0 l/ha
Nezāles
Ļoti laba, (efektivitāte >95%)

Laba, (efektivitāte 85 līdz 94.9%)

Vidēja, (efektivitāte 70 līdz 84.9%)

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Korvetto piemērotākais lietošanas laiks, kad nezāles
ir agrīnā attīstība stadijā un ir aktīvi augošas. Spēcīgi
augošs rapsis veicinās grūtāk ierobežojamo nezāļu
sugu ierobežošanu.
Optimālais Korvetto lietošanas laiks, kad temperatūras ir virs +10° C. Dažas nezāļu sugas, kā magones, ķe-

Parastā rudzupuķe (Centaurea cyanus), ķeraiņu
madara (Galium aparine), sārtā panātre (Lamium
purpureum), skaujošā panatre (Lamium
amplexicaule), lauka magone (Papaver dubium)
Tīruma pavirza (Anagallis arvensis), ārstniecības
matuzāle (Fumaria officinalis), tīruma kumelīte
(Matricaria inodora), krustaine parastā (Senecio
vulgaris), apaļlapu gandrene (Geranium
rotundifolium), sīkā gandrene (Geranium
pusillum), šķeltā gandrene (Geranium dissectum),
ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita), zīda
magone (Papaver rhoeas)
Mīkstā gandrene (Geranium molle), sofijas
smalkžodzene (Descurainia sophia)
raiņu madara, sārtā panātre un ārstniecības matuzāle,
tiks sekmīgi ierobežotas arī zemākās temperatūrās.
Apstrādi neveikt, ja iespējamas nakts salnas.
Neapstrādājiet sējumus, kad kultūraugs atrodas stresa apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi faktori,
tai skaitā sals, sausums, pārmērīgs mitrums, minerālvielu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml. Korvetto daž-
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neatstāj negatīvu ietekmi uz ražu.
LIETUS NOTURĪBA
Korvetto ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc
izsmidzināšanas.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Korvetto izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais
darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300
litri.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Jautājumos par tvertnes maisījumiem kontaktējieties
ar firmas pārstāvi Latvijā.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Virsmas aktīvās vielas pievienošana darba šķidruma
nav nepieciešama.
PĒCKULTŪRAS
Pēc Korvetto lietošanas ziemas rapsī nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē.
PĀRSĒJA
Ja ar Korvetto apstrādāts rapsis ir jāpārsēj, var sēt
graudaugus, stiebrzāles, rapsi vai kukurūzu.

UZMANĪBU
Nesadalījušās ar Korvetto apstrādātu augu pēcpļaujas atliekas var kaitēt jutīgiem kultūraugiem, kā kartupeļi, zirņi un lauka pupas, tāpēc nerekomendējam
sēt vai stādīt pret Korvetto jutīgus kultūraugus uzreiz pēc augu atlieku iestrādes augsnē. Ar Korvetto
apstrādātu augu atliekas neizmantot siltumnīcās un
kompostam.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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LANCELOT ™
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju
nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu,
ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu
un auzu sējumos.
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Darbīgās vielas: aminopiralīds 300 g/kg; florasulams 150 g/kg
Reģistrācijas Nr.: 0524
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 0.25 kg
PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Lancelot ir disperģējošu granulu formā un satur divas
darbīgās vielas: aminopiralīdu 300 g/kg un florasulamu 150 g/kg. Pēc šo darbīgo vielu uzņemšanas, tās
NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS
Apstrādājamie
kultūraugi

Preparāta deva

0.015-0.025
Ziemas kvieši,
kg/ha
ziemas mieži, rudzi,
ziemas tritikāle
0.033 kg/ha
0.010 kg/ha
Vasaras kvieši,
0.015-0.025
vasaras mieži, auzas kg/ha
0.033 kg/ha

sistēmiski izplatās pa visu augu. Pirmās iedarbības pazīmes, atkarībā no nezāļu sugas, būs redzamas dažu
dienu vai dažu nedēļu laikā pēc apstrādes, bet pilnu
efektivitāti herbicīds sasniedz 4 nedēļu laikā pēc
apstrādes. Lai sasniegtu augstu efektivitāti, ieteicams
Lancelot lietot, kad nezāles ir mazas un ne vēlāk kā to
6 - 8 īsto lapu stadijā.
Lancelot ir plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu, īpaši ķeraiņu madaras, parastās virzas, zilās rudzupuķes, dārza vējgriķa un kumelīšu, ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu,
ziemas tritikāles, ziemas rudzu, vasaras kviešu, vasaras
miežu un auzu sējumos.
Lancelot var tikt lietots visos augsnes tipos.

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu
stadiju līdz cerošanas beigām (AS 23-29).
Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas
sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32).
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga 3 lapu stadiju līdz lapu attīstības fāzes beigām (AS 13-19).
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz
cerošanas fāzes beigām (AS 20-29).
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz
divu mezglu stadijai (AS 30-32).

EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM (pie devas 0,033 kg/ha)
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle
Kultūrauga
attīstības stadija,
preparāta deva

AS 30-32
0.033 kg/ha

Nezāļu sugas (efektivitātes līmenis >85%)
Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium album), tīruma
zilausis (Consolida regalis), ķeraiņu madara (Galium aparine), neīstā madara (Galium
spurium), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis
arvensis), parastā virza (Stellaria media), tīruma naudulis (Thlaspi arvensis); Rapsissārņaugs (Brassica napus), zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), akļi (Galeopsis ssp.),
magones (Papaver ssp.)
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Kultūrauga
attīstības stadija,
preparāta deva
AS 30-32
0.033 kg/ha

Nezāļu sugas (efektivitātes līmenis >85%)
Baltā balanda (Chenopodium album), ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris),
sējumu krizantēma (Chrysanthemum segetum), tīruma sinepes (Sinapis arvensis),
parastā virza (Stellaria media), tīruma kumelīte (Matricaria inodora), dārza vējgriķis
(Polygonum convolvulus); Ķeraiņu madara (Galium aparine), neīstā madara (Galium
spurium), tīruma mīkstpiene (Sonchus arvensis), tīruma usne (Cirsium arvense)

Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5
m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Lancelot nedrīkst lietot sējumos ar āboliņa, lucernas
vai pākšaugu pasēju.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Ieteicamā gaisa temperatūra apstrādes laikā ir no
+5°C līdz +20°C. Apstrādi ar Lancelot neveikt laikā,
kad kultūraugs cieš no stresa, kas radies pēc salnām,
ilgstoša sausuma, pārlieku liela mitruma, barības
vielu trūkuma, slimību vai kaitēkļu radītu bojājumu
rezultātā. Reizēm 2 – 3 nedēļas pēc Lancelot
lietošanas var novērot kultūrauga dzeltēšanu un
kavētu augšanu, bet tie ir pārejoši simptomi un
neatstāj nekādu ietekmi uz kultūrauga ražu.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Lancelot lietošanas ir 1 stunda.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Lancelot izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais
darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300
litri.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Nelietot Lancelot tvertnes maisījumos ar etil-fenoksapropu-P vai klodinafopu saturošiem preparātiem.
Efektivitātes palielināšanai pret akļiem un panātrēm
veidot tvertnes maisījumu ar herbicīdu Kalibre 50 š.g.
15 – 30 g/ha (vasarājiem), 22.5 – 30 g/ha (ziemājiem)
+ virsmas aktīvā viela 100 ml uz 100 l darba šķidruma.

VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Augstākās efektivitātes nodrošināšanai lietot kopā
ar virsmas aktīvo vielu. Darba šķidrumam jāpievieno
bezjonu virsmas aktīvā viela 100 ml uz 100 l darba
šķidruma.
PĒCKULTŪRAS
Kultūraugi, kurus var sēt nākamajā veģetācijas sezonā
pēc Lancelot lietošanas ir: graudaugi, rapsis, ripsis,
stiebrzāles, kukurūza.
Preparāta sastāvā esošā aminopiralīda dēļ, pēc Lancelot lietošanas jānogaida 14-24 mēneši pirms jutīgu
pēckultūru audzēšanas:
• 14 mēneši – pirms kartupeļu un citu nakteņu
dzimtas augu, cukurbiešu, burkānu, sīpolu un čemurziežu dzimtas augu audzēšanas;
• 24 mēneši – pirms lauka pupu, zirņu un citu
pākšaugu, kā arī gurķu, salātu audzēšanas.
Par citu kultūraugu audzēšanu pēc Lancelot lietošanas, ieteicams sazināties ar firmas pārstāvjiem Latvijā.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Lancelot apstrādātu kultūraugu sējumu ir jāpārsēj, obligāti jāveic augsnes aršana vai
frēzēšana un jānogaida 6 nedēļas. Drīkst pārsēt graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
UZMANĪBU
Salmu apsaimniekošana
Pēc salmu vai pakaišu kūtsmēslu, kas satur ar Lancelot apstrādātus salmus, iestrādes augsnē, tajā var audzēt graudaugus, rapsi, stiebrzāles un kukurūzu.
Apstrādātie salmi var tikt izmantoti pakaišiem vai kā
lopbarība.
Apstrādātie salmi nevar tikt izmantoti siltumnīcās,
sēņu audzēšanā, kompostā vai divdīgļlapju kultūraugu mulčēšanai.
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šādas salmu izmantošanas vadlīnijas:
- Salmi un pakaišu kūtsmēsli (izņemot vircu), kas
satur ar Lancelot apstrādātus salmus, ir jāiestrādā
augsnē vismaz 4 mēnešus pirms jutīgu kultūraugu
audzēšanas.
Ja Lancelot lietošanas deva bijusi lielāka par 15 g/ha,
ievērojiet šādas salmu izmantošanas vadlīnijas:
- Salmi un pakaišu kūtsmēsli, kas satur ar Lancelot
apstrādātus salmus, var tikt izvesti no saimniecības
tikai rūpnieciskiem izmantošanas mērķiem vai sadedzināšanai enerģijas ražošanai;
- Salmi un pakaišu kūtsmēsli (izņemot vircu), kas
satur ar Lancelot apstrādātus salmus, ir jāiestrādā
augsnē vismaz 7 mēnešus pirms jutīgu kultūraugu
audzēšanas.

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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LONTRELTM 72 SG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju
nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša,
ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu,
rudzu, tritikāles un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu
pasējas, kukurūzas, cukurbiešu, lopbarības biešu un
galda biešu, galviņkāpostu, linu un zemeņu sējumos
un stādījumos, ganībās, stiebrzāļu sēklu laukos, kā arī
egļu un baltegļu stādījumos kokaudzētavās.
Darbīgā viela: klopiralīds 720 g/kg
Preparatīvā forma: šķīstošas granulas
Reģistrācijas Nr.: 0388
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 1 kg

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Lontrel 72 SG ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas
galvenokārt tiek uzņemts caur lapām un pēc tam
izplatās pa visu augu. Preparāta iedarbība uz aktīvi
augošajām jutīgajām nezāļu sugām ir novērojama
jau 1.-3. dienā pēc smidzināšanas. Nezāļu augšana
apstājas un tās iet bojā 3-4 nedēļu laikā.
Lontrel 72 SG satur darbīgo vielu klopiralīds 720 g/kg.
Klopiralīds sistēmiski izplatās pa visu augu un izjauc
normālus augu augšanas procesus, izraisot jutīgo
augu sugu bojāeju.
Lontrel 72 SG var lietot visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Kultūraugs

Lietošanas
deva

Lietošanas laiks

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

110 – 165 g/ha

Sējumus apstrādā pavasarī nezāļu aktīvās augšanas laikā no rapša
stublāju veidošanās sākuma līdz ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS
31-55)

Vasaras kvieši, vasaras mieži,
auzas ar/bez stiebrzāļu
pasējas

125-165 g/ha

Sējumus apstrādāt no graudaugu cerošanas sākuma līdz karoglapas
parādīšanās stadijai (AS 21-37), arī maisījumā ar citu herbicīdu, platībās,
kur galvenās ierobežojamās nezāles ir kumelītes, mīkstpienes, usnes un
vībotnes. Nelietojiet graudaugos ar tauriņziežu pasēju!

Ziemas kvieši, ziemas rudzi,
ziemas mieži, tritikāle ar/bez
stiebrzāļu pasējas

125-165 g/ha

Sējumus apstrādāt pavasarī līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS
37), arī maisījumā ar citu herbicīdu, platībās, kur galvenās ierobežojamās nezāles ir kumelītes, mīkstpienes, usnes un vībotnes. Nelietojiet
graudaugos ar tauriņziežu pasēju!

Kukurūza

165 g/ha

Apstrādi veikt kukurūzas 3-6 lapu stadijā, kad daudzgadīgās nezāles ir
rozetes stadijā.

Cukurbietes, lopbarības
bietes, galda bietes

125-165 g/ha

Biešu sējumos Lontrel 72 SG devu 110-125 g/ha lieto maisījumā ar citu
herbicīdu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai, īpaši gadījumos, ja sējumā
galvenās nezāles ir vējgriķis un kumelītes. Ušņu ierobežošanai lietojiet
Lontrel 72 SG ar devu 165 g/ha, kad usnes ir sasniegušas 15-20 cm
garumu.

Galviņkāposti

110-165 g/ha

Stādījumus apstrādāt 2-3 nedēļas pēc kultūrauga iesakņošanās, kad
daudzgadīgās nezāles ir rozetes stadijā.

Zemenes

165 g/ha

Apstrādi veikt pēc ražas novākšanas, kad usnes ir 15-20 cm garas. Neapstrādāt zemenes pavasarī!

Lini

110-165 g/ha

Sējumus apstrādāt līdz ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 55), arī
maisījumā ar citu herbicīdu, platībās, kur galvenās ierobežojamās nezāles ir
kumelītes, mīkstpienes, usnes un vībotnes.

Egles un baltegles kokaudzētavas

165 g/ha

Iesakņojušos egļu un baltegļu stādījumos ušņu, vībotņu, parastās
krustaines un citu nezāļu ierobežošanu veikt pavasarī, kad nezāles ir
10-20 cm garas.

Stiebrzāļu sēklu lauki

125-165 g/ha

Sējumus apstrādāt no stiebrzāļu cerošanas līdz karoglapas parādīšanās
stadijai (AS 21-37), arī maisījumā ar citu herbicīdu, platībās, kur galvenās
ierobežojamās nezāles ir kumelītes, mīkstpienes, usnes un vībotnes.

Ganības

125-165 g/ha

Apsmidzināt ganības nezāļu aktīvas augšanas fāzē, kad ierobežojamās
nezāles sasniegušas 15-20 cm (rozetes stadija)

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Neganīt lopus ganībās 7 dienas pēc apstrādes ar
preparātu!

Piezīme. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
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Efektivitāte virs 90%:
Dzeltenā ilzīte (Anthemis arvensis),
Asais dadzis (Cirsium vulgare),
Parastā krustaine (Senecio vulgare),
Trejdaivu sunītis (Bidens tripartita),
Parastā vībotne (Artemisia vulgaris),
Tīruma krizantēma (Chrysanthemum segetum),
Parastā salātene (Lapsana communis),
Tīruma usne (Cirsium arvense),
Āboliņš (Trifolium spp),
Parastā rudzupuķe (Centaurea cyanus),
Ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla),
Tīruma kumelīte (Matricaria inodorum),
Maura kumelīte (Maricaria discoidea),
Ārstniecības pienene (Taraxacum officinale),
Mīkstpienes (Sonchus spp)
70-90% efektivitāte:
Parastais pelašķis (Achillea millefolium),
Īsstaru sīkgalvīte (Galinsoga parviflora),
Cirtainais dzelksnis (Carduus crispus),
Vējagriķis (Polygonum convolvolus),
Saulespuķe (Helianthus annus),
Melnā naktene (Solanum nigrum),
Vīķi (Vicia spp),
Savvaļas burkāns (Daucus carota)
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Apstrāde ar Lontrel 72 SG jāveic nezāļu aktīvas
augšanas laikā. Optimālā lietošanas temperatūra
ir virs +10 - 12 °C. Nesmidzināt ilgstoša sausuma
periodā, kā arī ļoti karstā vai aukstā laikā. Apstrādi
neveikt uzreiz pēc salnām.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Lontrel 72 SG
lietošanas ir 6 stundas.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Izsmidzinot Lontrel 72 SG darba šķidruma
patēriņam jābūt no 100 līdz 300 litriem uz 1 hektāru.
Smidzināšanai lietojiet sprauslas, kas nodrošina
smalku līdz vidēju pilienu lielumu.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Lontrel 72 SG var izmantot tvertnes maisījumos
ar izplatītākajiem herbicīdiem, fungicīdiem,
insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidrību
gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Augstākās efektivitātes nodrošināšanai lietot kopā ar
virsmas aktīvo vielu.
PĒCKULTŪRAS
Lūdzam ievērot, ka šādi kultūraugi ir jutīgi pret
Lontrel 72 SG:
•
Kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi;
•
Zirņi, pupas, lupīna un citi tauriņziežu dzimtas
augi;
•
Burkāni un citi čemurziežu dzimtas augi;
•
Salāti un citi asteru dzimtas augi.
Ierobežojumi
nākošajā
gadā
audzējamiem
kultūraugiem nepastāv, ja augu, apstrādātu ar
Lontrel 72 SG, pēcpļaujas atliekas rudenī tiek
iestrādātas augsnē.
Nesadalījušās ar Lontrel 72 SG apstrādātu augu
pēcpļaujas atliekas var kaitēt jutīgajām kultūraugu
sugām, tāpēc nerekomendējam sēt vai stādīt pret
Lontrel 72 SG jutīgus kultūraugus uzreiz pēc augu
atlieku iestrādes augsnē.
Nelietot ar Lontrel 72 SG apstrādātu augu atliekas
(salmus) kā augšanas substrātu siltumnīcās.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Lontrel 72 SG apstrādāts kultūraugs ir
gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic
augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst
vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
Lontrel 72 SG var ietekmēt divdīgļlapju augus
tieši caur lapām vai arī netieši caur saknēm no
apsmidzinātas augsnes. Nepieļaut smidzinājuma
nonākšanu uz blakus augošiem divdīgļlapju
kultūraugiem, kurus nav paredzēts apstrādāt ar šo
produktu.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā oriģināla iepakojumā. Sargāt no
pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz 30 °C.
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai
dzīvnieku barību.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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LONTRELTM 600 SL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai cukurbiešu, lopbarības biešu, galda
biešu, ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu un ziemas
miežu ar/bez stiebrzāļu pasējas, vasaras kviešu, vasaras
miežu un auzu ar/bez stiebrzāļu pasējas, kukurūzas, linu,
ziemas rapša, ziemas ripša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos, galviņkāpostu, Savojas kāpostu un zemeņu
stādījumos, ganībās, stiebrzāļu sējumos sēklai un egļu
un baltegļu sējumos un stādījumos kokaudzētavās.
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Darbīgās vielas: klopiralīds 600 g/l
Reģistrācijas Nr.: 2
Reģistrācijas klase: 0666
Iepakojums: 1 L

Apstrādājamie kultūraugi

Preparāta
deva
l/ha

Cukurbietes, lopbarības bietes,
galda bietes

0.2

Galviņkāposti, Savojas kāposti*

0.2

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Lontrel 600 SL ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas galvenokārt tiek uzņemts caur lapām un pēc tam izplatās
pa visu augu. Preparāta iedarbība uz aktīvi augošajām
jutīgajām nezāļu sugām ir novērojama jau 1.-3. dienā
pēc smidzināšanas. Nezāļu augšana apstājas un tās iet
bojā 3-4 nedēļu laikā.
Lontrel 600 SL satur darbīgo vielu klopiralīds 600 g/l.
Klopiralīds sistēmiski izplatās pa visu augu un izjauc
normālus augu augšanas procesus, izraisot jutīgo augu
sugu bojāeju.
Var veikt tikai rindu apstrādi vai arī lokālu apstrādi, gadījumos, kad tas ir nepieciešams.
Lontrel 600 SL var lietot visu tipu augsnēs.

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Kukurūza

0.2

Lini

0.2

Stiebrzāles (sēklu lauki)

0.2

Vasaras rapsis, vasaras ripsis*

0.2

Ziemas rapsis, ziemas ripsis*

0.2

Ganības

0.2

Zemenes
Egles, baltegles
(kokaudzētavās)

0.2

Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz piecu lapu
stadijā (AS 12-15)
Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga iesakņošanās, tā
divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15)
Apsmidzināt sējumus pavasarī atjaunojoties veģetācijai
sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas
parādīšanās stadijai (AS 21-37)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas
sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)
Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju
līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri
līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 12-55)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas
sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju
līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 12-55)
Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga pirmo
starpmezglu posmu līdz redzamas galvenās ziedkopas
(AS 31-55)
Apsmidzināt ganības pavasarī, sākot ar stiebrzāļu
cerošanas sākumu līdz to attīstītas karoglapas stadijai (AS
21-37)
Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas.

0.2

Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies

Ziemas kvieši, ziemas tritikāle,
rudzi, ziemas mieži ar/bez
stiebrzāļu pasējas
Vasaras kvieši, vasaras mieži,
auzas ar /bez stiebrzāļu pasējas

0.2
0.2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.
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Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli
saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga
par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo
ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas
zudumiem.
Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus
kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus
un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz
blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami
zemei.

Lontrel 600 SL var ietekmēt divdīgļlapju augus
tieši caur lapām vai arī netieši caur saknēm no
apsmidzinātas augsnes. Nepieļaut smidzinājuma
nonākšanu uz blakus augošiem divdīgļlapju
kultūraugiem, kurus nav paredzēts apstrādāt ar šo
produktu.

EFEKTIVITĀTE UZ NEZĀLĒM
Lontrel 600 SL iedarbības efektivitāte ar devu 0.2 l/ha
Efektivitāte >85%

Lauka ilzīte (Anthemis arvensis), zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus),
ārstniecības kumelīte (Matricaria charmonilla), tīruma kumelīte
(Matricaria inodorum), parastā vībotne (Artemisia vulgaris), tīruma
usne (Cirsium arvensis), sīkziedu sīkgalvīte (Galinsoga parviflora)

Efektivitāte 70-84,9%

Dārza mīkstpienes (Sonchus sp.), dārza vējgriķis (Polygonum
convolvulus), parastais pelašķis (Achillea millefolium)

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Apstrāde ar Lontrel 600 SL jāveic nezāļu aktīvas augšanas laikā. Optimālā lietošanas temperatūra ir virs
+10 - 12 °C. Nesmidzināt ilgstoša sausuma periodā,
kā arī ļoti karstā vai aukstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc salnām.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Lontrel 600 SL
lietošanas ir 6 stundas.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS DAUDZUMS
Izsmidzinot Lontrel 600 SL darba šķidruma patēriņam
jābūt no 100 līdz 300 litriem uz 1 hektāru. Smidzināšanai lietojiet sprauslas, kas nodrošina smalku līdz vidēju pilienu lielumu.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Lontrel 600 SL var izmantot tvertnes maisījumos ar
izplatītākajiem herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidrību gadījumā
kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.
PĒCKULTŪRAS
Lūdzam ievērot, ka šādi kultūraugi ir jutīgi pret Lontrel 600 SL:
•
Kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi;
•
Zirņi, pupas, lupīna un citi tauriņziežu dzimtas
augi;
•
Burkāni un citi čemurziežu dzimtas augi;
•
Salāti un citi asteru dzimtas augi.

Ierobežojumi nākošajā gadā audzējamiem kultūraugiem nepastāv, ja augu, apstrādātu ar Lontrel 600 SL,
pēcpļaujas atliekas rudenī tiek iestrādātas augsnē.
Nesadalījušās ar Lontrel 600 SL apstrādātu augu
pēcpļaujas atliekas var kaitēt jutīgajām kultūraugu
sugām, tāpēc nerekomendējam sēt vai stādīt pret
Lontrel 600 SL jutīgus kultūraugus uzreiz pēc augu
atlieku iestrādes augsnē.
Nelietot ar Lontrel 600 SL apstrādātu augu atliekas
(salmus) kā augšanas substrātu siltumnīcās.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Lontrel 600 SL apstrādāts kultūraugs
ir gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic
augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst
vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.

- 27 -

METAZAMIX™
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža
divdīgļlapju un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu
ierobežošanai ziemas rapša, vasaras rapša un vasaras
ripša sējumos.
Darbīgās vielas: metazahlors 500 g/l, aminopiralīds
5,3 g/l un piklorams 13,3 g/l
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0500
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 10 L
PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Metazamix satur trīs aktīvās darbīgās vielas –
metazahloru, aminopiralīdu un pikloramu.

Apstrādājamie kultūraugi,
lietošanas laiks

ziemas rapsis,
AS 10-14

Vasaras rapsis, vasaras ripsis,
AS 00-05

Vasaras rapsis, AS 10-14

Metazamix iedarbojas gan caur augsni, gan lapām
un ir efektīvs pret daudzām īsmūža divdīgļlapju un
dažām viendīgļlapju nezāļu sugām.
Metazamix var lietot visu tipu augsnēs. Nelietojiet
Metazamix pārmitrās augsnēs, vai augsnēs, kur
iespējama applūšana.
LIETOŠANAS LAIKS, DEVAS UN EFEKTIVITĀTE
PRET NEZĀLĒM
Ziemas rapša sējumos lietot, sākot ar rapša dīgļlapu
stadiju līdz 4 lapu stadijai (AS 10-14). Vasaras rapsim
lietot pēc sējas līdz tā dīgļsaknes parādīšanās stadijai
(AS 00-05) vai sākot ar rapša dīgļlapu stadiju līdz 4
lapu stadijai (AS 10-14). Vasaras ripsim lietot pēc sējas
līdz tā dīgļsaknes parādīšanās stadijai (AS 00-05).
Neapstrādāt ar Metazamix šķirnes Mendel un Quartz
sējumus un sēklu laukus!

Preparāta
deva

0.6-0.8 l/ha

1.0 l/ha

0.75 l/ha
+ virsmas
aktīvā viela*

Nezāles
baltā balanda (Chenopodium album),
tīruma veronika (Veronica arvensis),
persijas veronika (Veronica persica), lauka
veronika (Veronica agrestis)
tīruma kumelīte (Tripleuspermum perforatum), zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus),
ķeraiņu madara (Galium aparine), zīda
magone (Papaver rhoeas), maura
skarene (Poa annua)
sārtā panātre (Lamium purpureum),
parastā virza (Stellaria media), efejlapu
veronika (Veronica hederifolia)
ganu plikstiņš (Capsella bursa pastoris),
tīruma vijolīte (Viola arvensis)
baltā balanda (Chenopodium album)
neīstā madara (Galium spurium), parastā
virza (Stellaria media)
baltā balanda (Chenopodium album)
neīstā madara (Galium spurium)
parastā virza (Stellaria media), tīruma
vijolīte (Viola arvensis)

*- virsmas aktīvā viela, piemēram Dasoil, deva 0,2 l/ 100l ūdens.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: – viena reize.

Efektivitāte

95-100 %

85-94,9 %

70-84,9 %
50-69,9 %
70-84,9 %
50-69,9 %
95-100 %
85-94,9 %
50-69,9 %

- 28 Piezīmes. Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot
šo vai citu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur
metazahloru, vairāk, kā 750 g d.v./ha vienā un tajā
pašā laukā trīs gadu periodā.
Lai aizsargātu gruntsūdeņus, nelietot šo vai citu augu
aizsardzības līdzekli, kurš satur aminopiralīdu biežāk,
kā katru otro gadu tajā pašā laukā.
Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un citus
ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus,
ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Neapstrādājiet sējumus, kad kultūraugs atrodas
stresa apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi
faktori, tai skaitā sals, sausums, pārmērīgs mitrums,
minerālvielu trūkums, slimības, kaitēkļi utml.
Nepieļaut smidzinājuma pārklāšanos!
Metazamix dažreiz var izraisīt nelielu īslaicīgu augu
dzeltēšanu, lapu deformācijas (lapas ieņem tējkarotes
formu), augšanas palēnināšanu, taču tas neietekmē
tālāko rapša augšanu, ražu un kvalitāti.
Ņemiet vērā, ka jebkāda Metazamix lietošana,
kas neatbilst rekomendācijām uz marķējuma, var
negatīvi ietekmēt kultūraugu augšanu un ražu.
Neveiciet apstrādi pirms kultūrauga sadīgšanas, ja:
- kad kultūraugi sēti izkliedsējā,
- sēklas nav pārklātas vismaz ar 15 mm augsnes,
- tiek prognozēts stiprs lietus,
- ir sausa, cilaina vai atsegta sēklu gultne,
- bijusi vēla sēja,
- vieglās augsnēs, smilšainās augsnēs, vieglās
augsnēs ar zemu organisko vielu saturu.
LIETUS NOTURĪBA
Metazamix ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc
izsmidzināšanas.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Metazamix izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais
darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300
litri.

TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Jautājumos par tvertnes maisījumiem kontaktējieties
ar firmas pārstāvi Latvijā.
PĒCKULTŪRAS
Pēc ziemas rapša apstrādes ar Metazamix, dotajā
laukā normālā kultūraugu rotācijas kārtībā var audzēt
jebkurus citus kultūraugus.
Pēc vasaras rapša, rudenī ziemāju graudaugus drīkst
sēt, ja augsni uzar vismaz 15 cm dziļumā.
Piezīme. Rapša pēcpļaujas atliekas nedrīkst izmantot
dzīvnieku barošanai vai pakaišiem. Pēcpļaujas atliekas
var izmantot kā kurināmo.
PĀRSĒJA
Ja rudenī ar Metazamix apstrādātais ziemas rapsis
gājis bojā, pavasarī drīkst sēt un audzēt šādus
kultūraugus: vasaras rapsi, sinepes, kāpostus un
kukurūzu. Vasarāju graudaugus un stiebrzāles drīkst
sēt pēc dziļas augsnes aparšanas.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā
vietā.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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MUSTANGTM
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un
daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai
ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles,
vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.
Darbīgās vielas: florasulams 6,25 g/l, 452,5 g/l
2,4 D etilheksil estera formā (300 g 2,4-D skābes
ekvivalenta formā/l)
Preparatīvā forma: suspo - emulsija
Reģistrācijas Nr.: 0184
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 L

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Mustangs s.e. ir sistēmas iedarbības herbicīds,
kurš tiek absorbēts galvenokārt caur lapu sistēmu.
Darbīgā viela - florasulams bloķē fermenta
acetolaktāze sintēzi, savukārt darbīgā viela 2,4D darbojas kā auksīnu tipa herbicīds, ierosinot
strauju šūnu dalīšanos augā. Nezāļu augšana tiek
apstādināta uzreiz pēc preparāta izsmidzināšanas.
Pirmos preparāta iedarbības simptomus uz
nezālēm var novērot pirmās nedēļas laikā pēc
izsmidzināšanas, bet pilnīga nezāļu atmiršana
notiek aptuveni trīs nedēļu laikā.
Mustangs s.e. var lietot visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Optimālais apstrādes laiks graudaugiem no 2-3 lapu stadijas līdz otrā mezgla stadijai (AS 13-32). Nezālēm
apstrādes laikā vēlams būt ne lielākām kā 2 - 4 lapu stadijā.

Kultūraugs

Lietošanas deva

Ziemas kvieši, ziemas
rudzi, ziemas mieži,
tritikāle

0,4 – 0,6 l/ha

Vasaras kvieši, vasaras
mieži, auzas

0,4 – 0,6 l/ha

Lietošanas laiks
Pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot no ziemāju
graudaugu cerošanas stadijas līdz 2 mezglu stadijai
(AS 25-32). Iespējami tvertnes maisījumi, ievērojot
pievienotā komponenta lietošanas reglamentu.
Apsmidzināt sējumus pavasarī, no kultūrauga
2-3 lapu stadijas līdz 2 mezglu stadijai (AS 13-32).
Iespējami tvertnes maisījumi, ievērojot pievienotā
komponenta lietošanas reglamentu.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Ļoti jutīgas nezāles (> 95 %)
Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), baltā balanda
(Chenopodium album), lauka mīkstpiene (Sonchus
arvense), tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis),
tīruma usne (Cirsium arvense), ķeraiņu madara
(Galium aparine), tīruma virza (Stellaria media), zīda
magone (Papaver rhoeas), blusu sūrene (Polygonum
persicaria), dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus),
tīruma ilzīte (Anthemis arvensis), tīruma naudulis
(Thlaspi arvense), kumelīte (Matricaria spp.), ganu
plikstiņš (Capsella bursa - pastoris), tīruma pērkone
(Raphanus raphanistrum), tīruma sinepe (Sinapis
arvensis), rapsis - sārņaugs

Jutīgas nezāles ( 85 - 95 %)

Zemas jutības
nezāles
( 50 -85 %)

Lauka vijolīte (Viola arvensis),
sārtā panātre (Lamium
purpureum), ārstniecības
pienene (Taraxacum officinale),
veronika (Veronica spp.), tīruma
kosa (Equisetum arvense),
parastais aklis (Galeopsis tetrahit),
tīruma dievkrēsliņš (Euphorbia
helioscopa).

Ārstniecības
matuzāle (Fumaria
officinalis)
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Aizliegts lietot Mustangs s.e. sējumos ar tauriņziežu
pasēju.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Mustangs s.e. lietošanu var sākt agri pavasarī,
veģetācijas sākumā pie gaisa temperatūras virs
+5°C. Nerekomendējam preparāta lietošanu, ja:
apstrādes laikā gaisa temperatūra ir zemāka par +5°C
vai augstāka par +25°C, kultūraugs ir bojāts sala vai
cita iemesla dēļ, apstrādājamais kultūraugs ir mitrs, ir
gaidāmas nakts salnas vai ir ilgstošs sausums, nezāles
nav aktīvi augošas.
LIETUS NOTURĪBA
Mustangs s.e. ir lietus noturīgs jau 2 stundas pēc
izsmidzināšanas.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Rekomendējamais ūdens daudzums uz vienu
hektāru ir 100-300 litri.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Mustangs s.e. var izmantot tvertnes maisījumos
ar citiem herbicīdiem, izņemot augu aizsardzības
līdzekļus, kuri satur etil-fenoksapropu-P, klodinafoppropargilu, butil-fluazifopu-P un citas darbīgās vielas
no šīs ķīmiskās grupas. Tvertnes maisījumus var
veidot ar izplatītākajiem fungicīdiem, insekticīdiem
un mikroelementiem. Neskaidrību gadījumā
kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Nav nepieciešama.
PĒCKULTŪRAS
Pēc Mustangs s.e. lietošanas nav nekādu
ierobežojumu pēckultūras izvēlē. Tas attiecas gan uz
vasarājiem, gan uz ziemājiem.
PĀRSĒJA
Ja sala vai citu iemeslu dēļ ir cietis ar Mustangs s.e.
apstrādāts kultūraugs, tā vietā pavasarī drīkst pārsēt
graudaugus vai kukurūzu.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma
neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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MUSTANGTM FORTE
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un
daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos.
Preparatīvā forma: suspo - emulsija
Darbīgās vielas: aminopiralīds 10 g/l, florasulams 5
g/l, 2.4-D 180 g/l
Reģistrācijas Nr.: 0334
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 L
PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Mustangs Forte s.e. galvenokārt tiek uzņemts caur
augu lapām un pēc tam izplatās pa visu augu.

Mustangs Forte s.e. formulācija ir suspo-emulsija un
tas satur darbīgās vielas aminopiralīdu 10 g/l, florasulamu 5 g/l, un 2.4-D 180 g/l. Florasulams pieder
pie triazolopirimidīnu sulfonanilīdu atvasinājumiem,
kuri ietilpst herbicīdu klasē, kas iedarbojas inhibējot
acetolaktāta sintēzi (ALS) augos (B grupas preparāti,
pēc HRAC), bet aminopiralīds un 2.4-D pieder pie organisko skābju atvasinājumu herbicīdiem (O grupas
preparāti pēc HRAC). Visas darbīgās vielas sistēmiski
izplatās pa visu augu un izjauc normālus augu augšanas procesus, izraisot jutīgo augu sugu bojāeju.
Mustangs Forte s.e. var tikt lietots visos augsnes tipos.
Vieglās augsnēs reizēm var novērot augu bālēšanu,
bet tas ir pārejošs simptoms un tas neatstāj nekādu
ietekmi uz kultūrauga ražu.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Kultūraugs

Lietošanas deva

Lietošanas laiks

Ziemas kvieši, ziemas
mieži, rudzi, tritikāle

0,8 – 1,0 l/ha

Apstrādi veikt pavasarī atsākoties veģetācijai līdz
graudaugu 2 mezglu stadijai (AS 32)

Vasaras kvieši, vasaras
mieži, auzas

0,6 – 0,8 l/ha

Apstrādi veikt sākot no graudaugu cerošanas
fāzes sākuma līdz 2 mezglu stadijai (AS 21-32)

Nelietojiet Mustangs Forte s.e. graudaugos ar tauriņziežu pasēju!
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize
Piezīme. Lai aizsargātu kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam
vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības
ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.
EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Jutīgas nezāles (> 90 %)
Krustzieži (Brassica spp.), ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris), baltā balanda (Chenopodium
album), ķeraiņu madara (Galium aparine), ģerānijas
(Geranium spp.) tīruma kumelīte (Matricaria
inodora), ārstniecības kumelīte (Matricaria recutita),
tīruma neaizmirstule (Myosotis arvensis), dārzu
vējgriķis (Polygonum convolvulus), tīrumu pērkone
(Raphanus raphanistrum), tīruma sinepes (Sinapis
arvensis), parastā virza (Stellaria media).

Vidēji jutīgas nezāles
(70 - 90%)

Efektivitāte
<70 %

Tīruma usne (Cirsium
arvense), sējumu krizantēma
(Chrysanthemum segetum),
saules dievkrēsliņš (Euphorbia
helioscopia), asais aklis
(Galeopsis tetrahit), tīrumu
naudulis (Thlaspi arvense),
tīruma vijolīte (Viola arvensis).

Ārstniecības
matuzāle (Fumaria
officinalis), panātres
(Lamium spp.),
mīkstpienes
(Sonchus spp.),
veronikas (Veronica
spp.).
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Optimālā lietošanas temperatūra ir no +5 līdz +20
°C. Nesmidzināt ilgstoša sausuma periodā, kā arī ļoti
karstā vai aukstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc
salnām. Apstrādi ar Mustangs Forte s.e. veic nezāļu
aktīvas augšanas laikā.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Mustangs Forte s.e. lietošanas ir 1 stunda.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Mustangs Forte s.e. izsmidzināšanai var izmantot
jebkāda tipa smidzinātājus, nodrošinot to augstu
darba kvalitāti saskaņā ar smidzinātāja ražotāja ieteikumiem.
Izsmidzinot Mustangs Forte s.e. darba šķidruma patēriņam jābūt 100 līdz 300 litri uz 1 hektāru. Mazāko
darba šķidruma patēriņu var lietot apsmidzinot kultūraugu un nezāles to agrīnā attīstības stadijā.
Izsmidzinot Mustangs Forte s.e. lietojiet sprauslas, kas
nodrošina smalku līdz vidēju pilienu lielumu. Sprauslas, kas nodrošina vidēju līdz rupju pilienu lielumu,
nav piemērotas Mustangs Forte s.e. izsmidzināšanai,
jo tādejādi var samazināties produkta iedarbības
efektivitāte.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Pievērsiet īpašu uzmanību šķidrā slāpekļa mēslojuma
un augu augšanu regulatoru lietošanai!
Tvertnes maisījums Mustangs Forte s.e. ar šķidro
slāpekļa mēslojumu var radīt kultūraugu bojājumus.
Ievērojiet 7 dienu nogaidīšanas periodu pirms un
pēc apstrādes ar Mustangs Forte s.e., lai lietotu šķidro
slāpekļa mēslojumu.
Nelietojiet Mustangs Forte s.e. tvertnes maisījumos ar
augu augšanas regulatoriem! Ievērojiet 7 dienu nogaidīšanas periodu starp apstrādēm!
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Virsmas aktīvās vielas pievienošana nav nepieciešama, jo tā jau ir iekļauta produkta formulācijā.
PĒCKULTŪRAS
Pastāv ierobežojumi kultūrauga izvēlē pēc Mustangs
Forte s.e. lietošanas:
Kultūraugi, kurus var sēt tajā pašā kalendārajā gadā
pēc Mustangs Forte s.e. lietošanas: ziemāju graudaugi, ziemas rapsis, stiebrzāles.
Kultūraugi, kurus var sēt nākošajā gadā pēc Mustangs
Forte s.e. lietošanas: vasarāju graudaugi, vasaras rapsis, kukurūza.

Darbīgās vielas aminopiralīda dēļ nepieciešami 14-24
mēneši starp apstrādi ar Mustangs Forte s.e. un jutīgu kultūraugu sēju:
14 mēneši - kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi,
cukurbietes, sīpoli, burkāni un citi čemurzieži;
24 mēneši - zirņi, pupas un citi pākšaugi, gurķi, salāti
un citi kurvjzieži.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju
graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
UZMANĪBU
Salmu apsaimniekošana
Pēc salmu vai pakaišu kūtsmēslu, kas satur ar
Mustangs Forte s.e. apstrādātus salmus, iestrādes
augsnē, tajā var audzēt graudaugus, rapsi, stiebrzāles
un kukurūzu.
Apstrādātie salmi var tikt izmantoti pakaišiem vai kā
lopbarība.
Apstrādātie salmi nevar tikt izmantoti siltumnīcās,
sēņu audzēšanā, kompostā vai divdīgļlapju kultūraugu mulčēšanai.
Ja Mustangs Forte s.e. lietošanas deva bijusi 0,6 l/ha
vai lielāka par 0,6 l/ha, ievērojiet šādas salmu izmantošanas vadlīnijas:
- Salmi un pakaišu kūtsmēsli, kas satur ar Mustangs
Forte s.e. apstrādātus salmus, var tikt izvesti no saimniecības tikai rūpnieciskiem izmantošanas mērķiem
vai sadedzināšanai enerģijas ražošanai;
- Salmi un pakaišu kūtsmēsli (izņemot vircu), kas
satur ar Mustangs Forte s.e. apstrādātus salmus, ir
jāiestrādā augsnē vismaz 7 mēnešus pirms jutīgu kultūraugu audzēšanas.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā oriģināla iepakojumā. Sargāt no pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz 30°C. Sargāt
no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku
barību.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.

- 33 -

PIXXAROTM EC
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju
nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu,
rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns, 12.5 g/l, fluroksipirs, 280 g/l
Sastāvā esošā kaitīgā viela: meksil-klokvintocets
Reģistrācijas Nr.: 0545
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 L

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Pixxaro EC satur darbīgās vielas metil-halauksifēnu un
fluroksipiru, kuras pieder sintētisko auksīnu herbicīdu
grupai. Parasti vizuālās pazīmes ir redzamas dažu
dienu laikā pēc apstrādes. Pilnīga herbicīda ietekme
sagaidāma 4 nedēļu laikā pēc apstrādes.
Pixxaro EC var lietot jebkura tipa augsnē.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Kultūraugs
Ziemas kvieši,
ziemas mieži,
tritikāle, rudzi

Lietošanas deva
0.25 l/ha
0.4 l/ha
0.5 l/ha

Vasaras kvieši,
vasaras mieži

0.125 l/ha
0.25 l/ha
0.35 l/ha

Lietošanas laiks
Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai sākot ar
trīs sāndzinumiem līdz cerošanas beigām (AS 23-29)
Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu
līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)
Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar karoglapas maksts
paplašināšanos līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 40-45)
Apsmidzināt sējumus sākot ar trīs lapu stadiju līdz lapu attīstības fāzes beigām (AS 13-19)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz
cerošanas beigām (AS 20-29)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar cerošanas sākumu līdz
karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45)

Piezīme. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai
lauksaimniecībā neizmantojami zemei.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle (pie devas 0,5 l/ha)
Kultūrauga attīstības
stadija, preparāta
deva

AS 40-45
0,5 l/ha

Iedarbības līmenis un nezāļu sugas
95–100% iedarbība

85–94,9% iedarbība

70–84,9% iedarbība

Ārstniecības matuzāle
(Fumaria officinalis),
sārtā panātre (Lamium
purpureum), ķeraiņu
madara (Galium
aparine), ģerānijas
(Geranium spp.), parastā
virza (Stellaria media)

Ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris), Parastā
rudzupuķe (Centaurea
cyanus), zīda magone
(Papaver rhoeas), asais
aklis (Galeopsis tetrahit)

Kartupelis-sārņaugs
(Solanum tuberosum)

- 34 Vasaras mieži un vasaras kvieši (pie devas 0,35 l/ha)
Kultūrauga attīstības
stadija, preparāta
deva

AS 30-45
0,35 l/ha

Iedarbības līmenis un nezāļu sugas
95–100% iedarbība

85–94,9% iedarbība

70–84,9% iedarbība

Ārstniecības matuzāle
(Fumaria officinalis),
panātres (Lamium spp.),
baltā balanda (Chenopodium album), parastā
virza (Stellaria media),
dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus)

Keraiņu madara (Galium
aparine), asais aklis
(Galeopsis tertrahit)

Maura sūrene (Polygonum aviculare)(69.4%)

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Pixxaro EC var lietot gaisa temperatūrā no +5 līdz
+25°C. Ilgstoša sausuma apstākļos var samazināties
efektivitāte nezāļu ierobežošanā. Neapstrādājiet labību, kad tā atrodas stresa apstākļos. Stresa apstākļus
var radīt daudzi faktori, tai skaitā sals, sausums, augsnes pārpurvošanās, minerālvielu trūkums, slimības,
kaitēkļi utml. Reizēm pēc apstrādes Pixxaro EC var
izsaukt nelielu, pārejošu labības dzeltēšanu un aizkavēt augšanu uz 2-3 nedēļām, kas neatstāj nelabvēlīgu
ietekmi uz graudu ražu un kvalitāti.

PĒCKULTŪRAS
Pēc apstrādes nav nekādu ierobežojumu citu kultūraugu audzēšanai rudenī. Aršana ir ieteicama pirms
jutīgu kultūraugu audzēšanas, piemēram, āboliņa,
lēcām.

LIETUS NOTURĪBA
Herbicīds Pixxaro EC kļūst noturīgs pret lietu 1 stundu
pēc lietošanas.

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Pixxaro EC smidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātāju, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Ieteicamais darba
šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-400 litri.
Izmantojiet sprauslas un smidzināšanas metodes, kas
ir vispiemērotākās attiecīgajam labības blīvumam un
nezāļu lapu novietojumam. Minimālais darba šķidruma patēriņš blīvā labībā uz vienu hektāru ir 200 litri.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Efektivitātes pret atsevišķām nezāļu sugām paaugstināšanai, ieteicams lietot kopā ar maisījuma partneri.
Jautājumos par tvertnes maisījumiem kontaktējieties
ar firmas pārstāvi Latvijā.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Pixxaro EC nav nepieciešama.

PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Pixxaro EC apstrādātais kultūraugs
ir gājis bojā, jāveic augsnes apstrāde un jānogaida
viens mēnesis. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu, rapsi vai aireni.

Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.

- 35 -

PRIMUSTM

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu
daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas
kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu,
vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu
pasējas, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts
Darbīgā viela: florasulams 50 g/l
Reģistrācijas Nr.: 0172
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 0,5 L

PREPARĀTS UN TĀ IEDARBĪBAS VEIDS
Primus iedarbojas uz fermenta acetolaktāta sintēzi.
Tas ir ferments, kas nodrošina aminoskābju biosintēzi
augā. Fermenta inaktivācijas rezultātā augā pārtraucas neaizvietojamo aminoskābju veidošanās, kā rezultātā augs aiziet bojā. Nezāļu augšana tiek apstrādināta uzreiz pēc preparāta izsmidzināšanas. Pirmos
preparāta iedarbības simptomus uz nezālēm var
novērot 1-3 nedēļas pēc izsmidzināšanas, bet pilnīga
nezāļu atmiršana notiek 4-5 nedēļu laikā.
Primus var lietot jebkura veida augsnē.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Apstrādājamie kultūraugi
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži,
tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasēju

Preparāta deva
0.06-0.075 l/ha

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži,
tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasēju

0.075-0.1 l/ha

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas
ar/bez stiebrzāļu pasēju

0.05-0.075 l/ha

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas
ar/bez stiebrzāļu pasēju

0.075-0.1 l/ha

Ganības (ierīkošanas gadā),
stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)

0.075 l/ha

0.075-0.15 l/ha

Ganības (2. gada un vecākas)

0.075- 0.15 l/ha

Stiebrzāles (sēklai)

0.075-0.15

Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus blakus
laukā un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/
vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties
veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām
(AS 29)
Apsmidzināt sējumus pavasarī sākot ar
stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 30-39)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga
cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai
(AS 20-29)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga
stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 30-39)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga
cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai
(AS 20-29)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga
stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 30-39)
Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties
veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)
Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties
veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39)

Primus nevar lietot kultūrai, kam ir pākšaugu pasēja
(āboliņš u.c.).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
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Efektivitāte

95-100 % efekts

85-94,9 % efekts

70-84,9 % efekts
(2 lapu stadijā)

0.075 l/ha

0.1 l/ha
Rapsis (Brassica spp.), ganu plikstiņš (Capsella
bursa pastoris), ķeraiņu madara (Galium
Rapsis (Brassica spp.), ganu plikstiņš aparine), tīruma kumelīte (Matricaria inodora),
(Capsella bursa pastoris), tīruma sine- ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla),
pes (Sinapis arvensis), tīrumu pērkone
tīrumu pērkone (Raphanus raphanistrum),
(Raphanus raphanistrum), tīrumu
dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus),
naudulis (Thlaspi arvense)
parastā virza (Stellaria media), tīruma sinepes
(Sinapis arvensis), tīrumu naudulis (Thlaspi
arvense)
Ķeraiņu madara (Galium aparine),
Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus), parastā
salātene (Lapsana communis), tīruma
tīruma kumelīte (Matricaria inodora),
neaizmirstule (Myosotis arvensis), blusu sūrene
ārstniecības kumelīte (Matricaria
chamomilla), dārza vējgriķis (Polyg(Polygonum persicaria), zīda magone (Papaver
onum convolvulus), parastā virza
rhoeas), parastā krustaine (Senecio vulgaris),
ārstniecības pienene (Taraxacum officinale)
(Stellaria media)
Zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus),
parastais aklis (Galeopsis tetrahit), parastā salātene (Lapsana communis), tīruma neaizmirstule (Myosotis arvensis),
blusu sūrene (Polygonum persicaria),
zīda magone (Papaver rhoeas), parastā
krustaine (Senecio vulgaris), ārstniecības pienene (Taraxacum officinale)

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Primus var lietot, kad temperatūra ir +2–3 °C vai
augstāka un aktīvi aug nezāles. Vislabāko rezultātu
sasniegšanai apstrāde jāveic, kad nezāles ir mazas.
Neapstrādājiet kultūraugus, kad tie atrodas stresa
apstākļos. Stresa apstākļus var radīt daudzi faktori, tai
skaitā sals un nakts salnas, sausums, minerālvielu trūkums, slimības, kaitēkļi utml.
Reizēm Primus var izsaukt nelielu, pārejošu kultūras
dzeltēšanu un kavēt augšanu par 2–3 nedēļām pēc
apstrādes. Tas parasti neietekmē ražu. Auzu sējumu
apstrāde pēc divu mezglu stadijas (AS 32) var palielināt kultūrauga dzeltēšanas un augšanas kavēšanas
risku.
LIETUS NOTURĪBA
Primus kļūst noturīgs pret lietu 1 stundu pēc lietošanas.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Primus izsmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti saskaņā
ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais darba
šķidruma patēriņš uz hektāru ir 100-300 litri.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Primus nedrīkst jaukt kopā ar fenoksaprop-P-etilu saturošiem produktiem.

VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Augstākās efektivitātes nodrošināšanai lietot kopā ar
virsmas aktīvo vielu.
PĒCKULTŪRAS
Pēc Primus lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūru izvēlē.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Primus apstrādātais kultūraugs ir
stipri cietis (salnas vai citi iemesli) un lauku paredzēts
pārsēt, tad drīkst sēt vasarāju graudaugus, kukurūzu
un stiebrzāles.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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PRIMUSTM XL
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu
daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas
kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu,
vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu
pasējas, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.
Preparatīvā forma: suspensijas emulsija
Darbīgās vielas: florasulams 5 g/l, fluroksipirs 100 g/l
Satur šķīstošo ligroīnu (nafta), vieglo aromātisko un
1,2-benzisothiazol-3(2H)- one
Reģistrācijas Nr.: 0387
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 L

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Primus XL formulācija ir suspensijas emulsija, un tas
satur divas darbīgās vielas – florasulamu 5 g/L un
fluroksipiru 100 g/L. Florasulams inhibē acetolaktāta
sintēzi, kas piedalās svarīgu aminoskābju sintēzē augos, bet fluroksipiram ir auksīnu preparātu iedarbības
efekts – izraisa nekontrolētu šūnu augšanu pret to
jutīgos augos. Abu darbīgo vielu iedarbība rada spēcīgu efektu pret jutīgo augu sugu augiem.
Primus XL tiek uzņemts caur lapām, tāpēc var tikt lietots visu tipu augsnēs.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Apstrādājamie kultūraugi

Preparāta deva

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas
mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu
pasēju

0.75-1.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz
attīstītas karoglapas stadijai (AS 39)

Vasaras kvieši, vasaras mieži,
auzas ar/bez stiebrzāļu pasēju

0.75-1.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai ( AS 20-39)

0.75 l/ha

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai ( AS 20-39)

Ganības (2. gada un vecākas)

0.75- 1.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot
ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 20-39)

Stiebrzāles (sēklai, sējas gadā)

0.75 l/ha

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai ( AS 20-39)

0.75-1.0 l/ha

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot
ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas
stadijai (AS 20-39)

Ganības (ierīkošanas gadā)

Stiebrzāles (sēklai)

Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus
ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m
aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā
neizmantojamai zemei.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Primus XL nedrīkst lietot sējumos ar āboliņa, lucernas vai
citu tauriņziežu pasēju.
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Primus XL efektivitāte ziemāju graudaugos, ganībās ( 2. gada un vecākas) un stiebrzāļu sēklu
laukos (sēklai).

ļoti laba iedarbība
(efektivitāte > 95%)

Primus XL, deva 1.0 l/ha

Primus XL, deva 0.75 l/ha

ķeraiņu madara (Galium aparine),
parastā virza (Stelaria media), ganu
plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), tīruma
zvēre (Sinapis arvensis), maura sūrene
(Polygonum aviculare), tīruma pērkone
(Raphanus raphanistrum), ārstniecības
žodzene (Sisymbrium officinale), ārstniecības pienene (Taraxacum officinalis)

maura sūrene (Polygonum aviculare),
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris),
tīruma zvēre (Sinapis arvensis), parastā
virza (Stellaria media)

tīruma kumelīte (Matricaria inodora),
ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla), zilā rudzupuķe (Centaurea cyanus),
ķeraiņu madara (Galium aprine), tīruma
laba iedarbība (efektivitāte tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), kumelīte (Matricaria inodora), ārstniecības
dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus), kumelīte (Matricaria chamomilla), parastā
no 85 līdz 94.9%)
krustaine (Senecio vulgaris)
parastā krustaine (Senecio vulgaris),
rapsis-sārņaugs (Brassica napus), skābenes
(Rumex spp.)
vidēja iedarbība (efektivitāte no 70 līdz 84.9%)

zīda magone (Papaver rhoeas)

rapsis –sārņaugs (Brassica napus), zilā
rudzupuķe (Centaurea cyanus), tīruma
neaizmirstule (Myosotis arvensis), dārza
vējgriķis (Polygonum convolvulus)

Primus XL efektivitāte vasarāju graudaugos, ganībās (sējas gadā) un stiebrzāļu sēklu laukos
(sējas gadā).
Primus XL, deva 1.0 l/ha

Primus XL, deva 0.75 l/ha

ķeraiņu madara (Galium aparine), parastā
virza (Stelaria media), tīruma kumelīte
(Matricaria inodora), ārstniecības kumelīte
(Matricaria chamomilla), maura kumelīte
(Matricaria matrichoides), blusu sūrene
(Polygonum persicaria), tīruma zvēre
(Sinapis arvensis), tīruma naudulis (Thlaspi
arvense), rapsis-sārņaugs (Brasica napus)

parastā virza (Stellaria media), ārstniecība skumelīte (Matricaria chamomilla),
tīruma naudulis (Thlaspi arvensis),
maura kumelīte (Matricaria matrichoides),
blusu sūrene (Polygonum persicaria),
rapsis-sārņaugs (Brassica napus)

laba iedarbība (efektivitāte
no 85 līdz 94.9%)

baltā balanda (Chenopodium album),
maura sūrene (Polygonum aviculare),
dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus)

ķeraiņu madara (Galium aparine), tīruma
kumelīte (Matricaria inodora), tīruma
zvēre (Sinapis arvensis), dārza vējgriķis
(Polygonum convolvulus)

vidēja iedarbība (efektivitāte no 70 līdz 84.9%)

skābenes (Rumex spp.)

baltā balanda (Chenopodium album)

ļoti laba iedarbība
(efektivitāte >95%)

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Primus XL ir salīdzinoši neatkarīgs no temperatūras
apstrādes laikā. Apstrāde var tikt veikta, kad gaisa
temperatūra ir sasniegusi +5°C. Ziemāju labības un
zālaugu sējumi var tikt apstrādāti pavasarī uzreiz
pēc veģetācijas atsākšanās. Nesmidzināt ilgstoša
sausuma periodā, kā arī ļoti karstā (temperatūra virs
+25°C) vai aukstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc
salnām.

LIETUS NOTURĪBA
Primus XL ir lietus noturīgs jau 1 stundu pēc
izsmidzināšanas.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Primus XL izsmidzināšanai var izmantot hidrauliskos
smidzinātājus, nodrošinot to augstu darba kvalitāti
saskaņā ar smidzinātāja ražotāja ieteikumiem.
Smidzinātājs var būt aprīkots ar darba šķidruma
sagatavošanas tvertni vai tiešo iesmidzināšanu.

- 39 TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Primus XL var izmantot tvertnes maisījumos ar
izplatītākajiem herbicīdiem, fungicīdiem un augšanas
regulatoriem.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Virsmas aktīvā viela jau ir iekļauta produkta
formulācijā, un papildus tās pievienošana darba
šķidrumam nav nepieciešama. Normālos lietošanas
apstākļos Primus XL nodrošina pietiekamu aktīvi
augošu jutīgo nezāļu sugu ierobežošanu.
PĒCAUGI
Pēcaugu izvēlē nav ierobežojumu.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Primus XL apstrādāts kultūraugs ir
stipri cietis (salnas vai citi iemesli) un lauku paredzēts
pārsēt, obligāti ir jāveic augsnes aršana vai dziļa
kultivēšana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst
vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
Piezīmes
Nelietojiet ar Primus XL apstrādātu augu pēcpļaujas
atliekas kompostos vai kā mulču.

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības. Uzglabāt sausā, no sala un augstām
temperatūrām pasargātā vietā, temperatūrās no 0ºC
līdz +30ºC.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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QUELEXTM
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju
nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu,
rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu
sējumos.
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns 104.2 g/kg;
florasulams 100 g/kg
Reģistrācijas Nr.: 0641
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 0,5 kg

PREPARATA RAKSTUROJUMS
Quelex satur divas darbīgās vielas: metil-halauksifēnu
un florasulamu. Metil-halauksifēns ir arilpikolinātu
grupas darbīgā viela un pieder pie sintētisko
auksīnu herbicīdu grupas. Florasulams pieder pie
triazolopirimidīnu savienojumiem, kas ir acetolaktāta
sintēzes (ALS) inhibitors.
Atkarībā no nezāļu sugas, vizuālās iedarbības pazīmes
parādīsies dažu dienu vai dažu nedēļu laikā pēc
apstrādes. Pilnīga herbicīda iedarbība sagaidāma 4–6
nedēļu laikā pēc apstrādes.
Quelex var lietot visos augsnes tipos.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Apstrādājamie kultūraugi

Ziemas kvieši, ziemas mieži,
tritikāle, rudzi

Vasaras kvieši, vasaras mieži

Auzas

Preparāta deva

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai
0.025-0.050 kg/ha sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumiem līdz karoglapas
maksts uzbriešanai (AS 23-45)
0.0250-0.0375
Apsmidzināt sējumus sākot ar kultūrauga trīs lapu
kg/ha
stadiju līdz cerošanas beigām (AS 13-29).
0.025- 0.050
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas
kg/ha
sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45).
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas
0.025 kg/ha
sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32).

Maksimalais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus
kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus,

ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Nelietojiet Quelex sējumos ar tauriņziežu pasēju.
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Quelex efektivitāte ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles un rudzu sējumos ar devām; 0.03750.050 kg/ha.
Efektivitāte
Preparāta deva

Ļoti laba, (efektivitāte no
95 līdz 100%)

Laba, (efektivitāte no 85
līdz 94.9%)

0.0375 kg/ha +
virsmas aktīvā
viela

Rapsis -sārņaugs (Brassica
Ganu plikstiņš (Capsella
napus sp. napus), Sofijas
bursa-pastoris), ārstniecības kusmalkžodzene (Descurainia
melīte (Matricaria chamomilla), Sophia), tīruma neaizmirstulīte
tīruma sinepe (Sinapis arvensis),
(Myosotis arvensis), parastā
parastā virza (Stellaria media), rudzupuķe (Centaurea cyanus),
tīruma naudulis (Thlaspi arskaujošā panātre (Lamium
vense), sārtā panātre (Lamium
amplexicaule), zīda magone
purpureum), lauka ilzīte (Anthe(Papaver rhoeas), tīruma
mis arvensis), ķeraiņu madara zilausis (Consolida regalis), ārst(Galium aparine)
niecības matuzāle (Fumaria
officinalis)

0.050 kg/ha +
virsmas aktīvā
viela

Ganu plikstiņš (Capsella
bursa-pastoris), ārstniecības kumelīte (Matricria chamomilla),
Parstā rudzupuķe (Centautīruma sinepe (Sinapis arvensis),
rea cyanus), tīruma zilausis
parastā virza (Stellaria media),
(Consolida regalis), Sofijas
tīruma naudulis (Thlaspi
smalkžodzene (Descurainia
arvense), sārtā panātre (LamiSophia), skaujošā panātre
um purpureum), lauka ilzīte
(Lamium amplexicaule), tīruma
(Anthemis arvensis), ķeraiņu
kumelīte (Matricaria inodora),
madara (Galium aparine), raptīruma neaizmirstulīte (Myosis-sārņaugs (Brassica napus sp.
sotis arvensis), zīda magone
napus), ārstniecības matuzāle
(Papaver rhoeas)
(Fumaria officinalis), sīkā gandrene (Geranium pussilum)

Vidēja (efektivitāte no 70
līdz 84.9%)

Sīkā gandrene (Geranium
pussilum), tīruma kumelīte
(Matricaria inodora)

Quelex efektivitāte vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar devām; 0.025-0.050 kg/ha.
Efektivitāte
Preparāta deva

Ļoti laba, (efektivitāte no
95 līdz 100%)

Laba, (efektivitāte no 85
līdz 94.9%)

0.025 kg/ha +
virsmas aktīvā
viela

Sārtā panātre (Lamium purpureum), ķeraiņu madara (Galium
aparine), tīruma kumelīte
(Matricaria inodora), parastā
virza (Stellaria media)

0.0375 kg/ha +
virsmas aktīvā
viela

Ārstniecības matuzāle (Fumaria
officinalis), sārtā panātre
(Lamium purpureum), ķeraiņu
Baltā balanda (Chenopodium
madara (Galium aparine),
album), dārza vējgriķis (Polygotīruma kumelīte (Matricaria
num convolvulus)
inodora), parastā virza (Stellaria
media)

0.050 kg/ha +
virsmas aktīvā
viela

Ārstniecības matuzāle (Fumaria
officinalis), ķeraiņu madara
(Galium aparine), sārtā panātre
(Lamium purpureum), tīruma
kumelīte (Matricaria inodora),
dārza vējgriķis (Polygonum
convolvulus), sūrene mezglainā
(Polygonum lapathifolium),
parastā virza (Stellaria media)

Vidēja (efektivitāte no 70
līdz 84.9%)

Baltā balanda (Chenopodium
Ārstniecības matuzāle (Fumaalbum), dārza vējgriķis (Polygoria officinalis)
num convolvulus)

Baltā balanda (Chenopodium
album), sūrene blusu (Polygonum persicaria)
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Ķeraiņu madaru var sekmīgi ierobežot arī vēlās
graudaugu attīstības stadijās (AS 33-45). Lietojot devu
50 g/ha tiks nodrošināta ķeraiņu madaras ierobežošana
vismaz 90% apmērā.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Quelex iedarbības efektivitāte nav atkarīga no
mainīgiem laika apstākļiem. Apstrādi ar Quelex var
veikt, kad temperatūra ir no +2 līdz +25 °C, neatkarīgi
no mitruma apstākļiem. Liela sausuma apstākļos
iedarbības efektivitāte var nedaudz samazināties.
Nesmidziniet, kad kultūraugs atrodas stresa apstākļos.
Stresa apstākļus var radīt daudzi faktori, tai skaitā salnas,
ilgstošs sausums, pārlieku liels mitrums, barības vielu
trūkums, slimības, kaitēkļi utml. Reizēm, it īpaši auzām,
Quelex var izsaukt nelielu, pārejošu labības dzeltēšanu
2-3 nedēļas pēc apstrādes, bet tas neatstāj nekādu
ietekmi uz graudu kvalitāti vai ražu.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Quelex + virsmas
aktīvā viela lietošanas - 1 stunda.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Quelex izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais
darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-300 litri.
Mazākais darba šķidruma patēriņš lietojams tikai nezāļu
agrīnās attīstības stadijās, kad kultūraugi nenosedz
nezāles.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Quelex nedrīkst jaukt kopā ar fenoksaprop-P-etilu vai
klodinafopu saturošiem produktiem. Efektivitātes pret
atsevišķām nezāļu sugām paaugstināšanai, ieteicams
lietot kopā ar maisījuma partneri. Jautājumos par

tvertnes maisījumiem kontaktējieties ar firmas pārstāvi
Latvijā.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Quelex ieteicams lietot kopā ar bezjonu virsmas
aktīvo vielu, sekojot norādēm virsmas aktīvās vielas
marķējumā.
PĒCKULTŪRAS
Pēc apstrādes ar Quelex nav nekādu ierobežojumu citu
kultūraugu audzēšanai rudenī.
Pirms jutīgu kultūraugu audzēšanas, piemēram,
tauriņzieži, ieteicams veikt augsnes aršanu.
PĀRSĒJA
Ja ar Quelex apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā, ir
iespējams sēt:
•
vasaras kviešus un vasaras miežus - 1 mēnesi pēc
apstrādes;
•
kukurūzu - divus mēnešus pēc apstrādes.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz
+35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma
neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko atbildību
un pirmo palīdzību atrodas šī produktu kataloga
pielikumos.
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REXADETM 440
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža
viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu
ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles, rudzu, un vasaras
kviešu sējumos.
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Darbīgās vielas: metil-halauksifēns 104,2 g/kg,
piroksulams 240 g/kg, florasulams 100 g/kg
Reģistrācijas Nr. 0723
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 0.5 kg
PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Rexade 440
satur trīs darbīgās vielas: metilhalauksifēnu 104,2 g/kg, piroksulamu 240 g/kg,
florasulamu 100 g/kg. Metil-halauksifēns pieder
sintētisko auksīnu herbicīdu klasei. Florasulams
un piroksulams pieder pie triazolopirimidīnu
sulfonanilīdu atvasinājumiem, kuri ietilpst herbicīdu
klasē, kas iedarbojas inhibējot acetolaktāta
sintēzi (ALS) augos (lieto arī apzīmējumu –
acetohidroksiskābes sintēze (AHAS)). Galvenās
ierobežojamās īsmūža viendīgļlapju nezāles ir
parastā rudzusmilga un vējauza, kuras ir plaši
izplatītas graudaugu sējumos un var radīt būtiskus
ražas zudumus, ja savairojas ievērojamā skaitā un
netiek ierobežotas. Galvenās ierobežojamās īsmūža

divdīgļlapu nezāles ir ķeraiņu madara, panātres,
parastā virza, zīda magone, kumelītes, dārzu vējgriķis
un citas.
Atkarībā no nezāļu sugas, vizuālās iedarbības
pazīmes parādīsies dažu dienu līdz 3-4 nedēļu laikā
pēc apstrādes.
Rexade 440 var tikt lietots visos augsnes tipos. Vieglās
augsnēs reizēm var novērot augu bālēšanu, bet tas ir
pārejošs simptoms un tas neatstāj nekādu ietekmi uz
kultūrauga ražu.
LIETOŠANAS LAIKS, DEVAS UN EFEKTIVITĀTE
Rexade 440 lietošanas deva ziemas kviešu, ziemas
tritikāles un rudzu sējumos ir 37,5 – 50 g/ha, bet
vasaras kviešu sējumos – 40 g/ha. Vienmēr pievienot
virsmas aktīvo vielu Dassoil 0,5 l/ha. Rexade 440
maisījumā ar virsmas aktīvo vielu var lietot visās
ziemas kviešu, rudzu, ziemas tritikāles un vasaras
kviešu šķirnēs.
Rexade 440 lietošanas laiks ziemas kviešu, rudzu
un ziemas tritikāles sējumos ir pavasarī, atsākoties
veģetācijai, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumu
stadiju, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 2332), bet vasaras kviešu sējumos, sākot ar kultūrauga
cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS
21-32). Apstrādi ar Rexade 440 veic nezāļu aktīvas
augšanas laikā.

Deva un efektivitāte ziemas kviešu, ziemas tritikāles un rudzu sējumos.
Deva

37.5 g/ha + Dassoil

Efektivitāte

Nezāles

50 g/ha + Dassoil
Nezāles

Ļoti laba (>95%):

Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris),
ķeraiņu madara (Gallium aparine), skaujošā
panātre (Lamium amplexicaule), ārstniecības
kumelīte (Matricaria chamomilla), nesmaržīgā
suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum),
parastā virza (Stellaria media), tīruma naudulis
(Thlaspi arvense), velnarutku grābeklīte
(Erodium cicutarium)

Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti),
rapsis-sārņaugs (Brassica napus sp. napus),
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris),
ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis),
ķeraiņu madara (Gallium aparine),
ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla),
parastā virza (Stellaria media), nesmaržīgā
suņkumelīte (Tripleurospermum inodorum),
skaujošā panātre (Lamium amplexicaule),
tīruma naudulis (Thlaspi arvense), dārza
vējgriķis (Polygonum convolvulus), velnarutku
grābeklīte (Erodium cicutarium)

Laba (85-94,9%):

Parastā rudzusmilga (Apera spica-venti), rapsissārņaugs (Brassica napus sp. napus), parastā
rudzupuķe (Cyanus segetum), ārstniecības
matuzāle (Fumaria officinalis), sārtā panātre
(Lamium purpureum), zīda magone (Papaver
rhoeas), persijas veronika (Veronica persica),
efejlapu veronika (Veronica hederifolia), dārza
vējgriķis (Polygonum convolvulus)

Vējauza (Avena fatua), sārtā panātre (Lamium
purpureum), parastā rudzupuķe (Cyanus
segetum), sārtā panātre (Lamium purpureum),
zīda magone (Papaver rhoeas), efejlapu
veronika (Veronica hederifolia), persijas
veronika (Veronica persica), lauku vijolīte (Viola
arvensis)

Vidēja (70-84.9%):

Vējauza (Avena fatua), lauku vijolīte (Viola
arvensis)

Tīruma veronika (Veronica arvensis),
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Deva

40 g/ha + Dassoil

Efektivitāte

Nezāles

Ļoti laba (>95%):

Dārza vējagriķis (Polygonum convolvulus), vējauza (Avena fatua), ganu plikstiņš (Capsella bursapastoris), ķeraiņu madara (Gallium aparine), tīruma naudulis (Thlaspi arvense), parastā virza
(Stellaria media)

Laba (85-94,9%):

Sārtā panātre (Lamium purpureum), baltā balanda (Chenopodium album)

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Piezīmes.
Nelietot graudaugu sējumos ar tauriņziežu un stiebrzāļu pasēju.
Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un
neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz
blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Piemērotākais lietošanas laiks ir, kad nezāles ir
agrīnā attīstības stadijā un ir aktīvi augošas. Tā kā
Rexade 440 galvenokārt tiek uzņemts caur lapām
un pēc tam izplatās pa visu augu, svarīgi ir nodrošināt ideālu smidzinājuma pārklājumu. Rexade 440
efektivitāte var samazināties, ja augsne apstrādes
laikā ir ļoti sausa vai ir zema temperatūra, kā rezultātā nezāļu augšana ir lēna.
Nesmidzināt, kad kultūraugs cieš no stresa, kas
radies pēc salnām, ilgstoša sausuma, pārlieku liela
mitruma, lielas kaitēkļu invāzijas, barības vielu trūkuma u.c.
Apstrādes laikā lūdzam apzināties vēja plūsmas risku uz jutīgiem kultūraugiem un ūdens tecēm. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz blakus augošiem kultūraugiem, dekoratīvajiem stādījumiem,
dārziem, dīķos, ezeros vai ūdenstecēs.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Rexade 440
lietošanas ir 1 stunda.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Rexade 440 maisījumā ar virsmas aktīvo vielu
izsmidzināšanai var izmantot jebkāda tipa smidzinātājus, nodrošinot to augstu darba kvalitāti
saskaņā ar smidzinātāja ražotāja ieteikumiem.

Izsmidzinot Rexade 440 ūdens patēriņam jābūt
100 līdz 400 litri uz 1 hektāru. Optimālas biezības
sējumos lietot 200 l ūdens uz 1 ha .
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Rexade 440 nedrīkst jaukt tvertnes maisījumos ar
produktiem, kuri satur etil-fenaksopropu-P vai klodinafopu, lai nesamazinātu efektivitāti. Rekomendējams ievērot 14 dienu intervālu starp apstrādēm.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Rexade 440 rekomendēts lietot tvertnes maisījumos ar bezjonu virsmas aktīvo vielu (pirms lietošanas izlasīt un ievērot rekomendācijas uz virsmas
aktīvās vielas marķējuma).
PĒCKULTŪRAS
Nepastāv ierobežojumi sekojošā kultūrauga izvēlē
pēc Rexade 440 lietošanas.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Rexade 440 apstrādāts kultūraugs
ir gājis bojā, obligāti ir jāveic augsnes aršana vai
frēzēšana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā. Sargāt no
pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz +30 °C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī produktu
kataloga pielikumos.
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STARANETM 333 HL
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju
nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu,
ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu,
auzu un kukurūzas sējumos.

iedarbības simptomus var novērot dažas dienas pēc
apstrādes, bet pilns iedarbības efekts ir redzams pēc
4 nedēļām.
Starane 333 HL var tikt lietots visos augsnes tipos.

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Darbīgās vielas: fluroksipirs, 333 g/L
Reģistrācijas Nr.: 0605
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 3 L

LIETOŠANAS LAIKS, DEVAS UN EFEKTIVITĀTE
Starane 333 HL var tikt lietots visās kviešu, ziemas
miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras miežu, vasaras
kviešu, auzu un kukurūzas šķirnēs.
Starane 333 HL lietošanas laiks ziemāju graudaugos
ir pavasarī, no graudaugu cerošanas stadijas sākuma,
kad kultūraugam ir izveidojušies trīs sāndzinumi, līdz
karoglapas maksts piebriedusi (AS 23 – 45). Vasarāju
graudaugos Starane 333 HL lieto no graudaugu trīs
lapu stadijas līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS
13 – 45).
Starane 333 HL var lietot kukurūzā no kukurūzas 3 līdz
6 lapu stadijai (AS 13 – 16).

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Starane 333 HL formulācija ir emulsijas koncentrāts,
un tas satur darbīgo vielu fluroksipirs 333 g/L. Fluroksipiram ir auksīnu preparātu iedarbības efekts – izraisa nekontrolētu šūnu augšanu pret to jutīgos augos,
kas noved pie to bojāejas. Starane 333 HL uzņemšana galvenokārt notiek caur lapām. Pirmos herbicīda

Apstrādājamā
kultūra
Ziemas kvieši
Ziemas mieži
Rudzi
Ziemas
tritikāle
Vasaras mieži
Vasaras kvieši
Auzas

Kukurūza

Lietošanas
laiks,
kultūrauga
attīstības
stadija
23-29

Preparāta
deva, l/ha
0,25

30-39

0,36

40-45

0,4

13-19

0,1

20-29

0,25

30-45

0,3

13-16

0,15

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Ieteicamā gaisa temperatūra apstrādes laikā ir no
+5°C līdz +20°C. Apstrādi ar Starane 333 HL neveikt
laikā, kad kultūraugs cieš no stresa, kas radies pēc
salnām, ilgstoša sausuma, pārlieku liela mitruma,
barības vielu trūkuma, slimību vai kaitēkļu radītu bojājumu rezultātā.

Jutīgas un ļoti jutīgas nezāļu sugas (85-100 %
efektivitāte):
Ķeraiņu madara (Galium aparine), parastā virza (Stellaria media), tīruma neaizmirstule (Myosotis arvensis),
dārzu vējgriķis (Polygonum convolvulus)
Ķeraiņu madara (Galium aparine), parastā virza (Stellaria media), dārzu vējgriķis (Polygonum convolvulus)
Ķeraiņu madara (Galium aparine), parastā virza (Stellaria media), tīruma neaizmirstule (Myosotis arvensis),
dārzu vējgriķis (Polygonum convolvulus)
Ķeraiņu madara (Galium aparine), parastā virza (Stellaria media), dārzu vējgriķis (Polygonum convolvulus)
Ķeraiņu madara (Galium aparine), parastā virza (Stellaria media), dārzu vējgriķis (Polygonum convolvulus)
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Starane 333 HL
lietošanas ir 1 stunda.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Starane 333 HL izmidzināšanai var izmantot jebkura
tipa smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir
100-300 litri.
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Jautājumos par tvertnes maisījumiem kontaktējieties
ar firmas pārstāvi Latvijā.
PĒCKULTŪRAS
Pēcaugu izvēlē nav ierobežojumu.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Starane 333 HL apstrādāts kultūraugs
ir jāpārsēj, jānogaida 5 nedēļas un drīkst sēt graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
UZMANĪBU
Salmu apsaimniekošana
Neizmantojiet ar Starane 333 HL apstrādātu augu
pēcpļaujas atliekas siltumnīcās vai kā kompostu.
Izvairieties no smidzinājuma noneses uz jutīgiem
kultūraugiem, it īpaši uz sēklas kartupeļiem.

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī produktu
kataloga pielikumos.
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TALIUS®
Fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras
kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas un
vasaras tritikāles sējumos.
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts
Darbīgā viela: prokvinazīds, 200 g/l
Reģistrācijas Nr. 0535
Reģistrācijas klase 2.
Iepakojums: 1 l
PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Talius® ir fungicīds, ko izmanto graudaugos graudzāļu
miltrasas ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu,
ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas un vasaras
tritikāles sējumos.
Talius® satur darbīgo vielu prokvinazīdu, jaunu

kvinazolinonu grupas fungicīdu, ar jaunu iedarbības
mehānismu. Prokvinazīds uz graudzāļu miltrasu
iedarbojas preventīvi, kavējot konīdiju sporulāciju
un dīgšanu. Talius® ir lokāls sistēmas fungicīds ar
translamināru iedarbību caur lapām. Prokvinazīds
neuzrāda krustenisko rezistenci ar esošajiem miltrasu
ierobežojošajiem fungicīdiem.
Papildus sporu dīgšanas un infekcijas kavēšanai
prokvinazīds vienlaicīgi aktivizē kviešu dabiski
veidoto gēnu, kas palīdz augam pašam cīnīties pret
slimību.
Iedarbība ir atkarīga no devas un apstrādes kvalitātes,
bet parasti tas ir no 4-6 nedēļām. Augstas infekcijas
un ātras augšanas apstākļos iedarbības ilgums var
samazināties.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Apstrādājamie
kultūraugi
Ziemas kvieši,
vasaras kvieši,
ziemas tritikāle, vasaras
tritikāle, rudzi

Ziemas mieži,
vasaras mieži,

Kaitīgais organisms

Graudzāļu miltrasa (Blumeria
graminis),

Preparāta
deva, l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas
laiks, dienās

Maksimālais
apstrāžu skaits
sezonā

0.1250.250

Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot no graudaugu
cerošanas vidus līdz
vārpošanas beigām
(AS 25-59)

35

2

0.125

1.lietošanas variants
Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot no graudaugu
cerošanas vidus līdz
vārpas piebriešanas
karoglapas makstī fāzes
beigām (AS 25-49).

35

2

0.250

2.lietošanas variants
Apsmidzināt sējumus
parādoties slimības
pirmajām pazīmēm,
sākot no graudaugu
cerošanas vidus līdz
vārpas piebriešanas
karoglapas makstī fāzes
beigām (AS 25-49).

35

1

Graudzāļu miltrasa (Blumeria
graminis),

Piezīme. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot 10 m
aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
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Gaisa temperatūra neietekmē Talius® efektivitāti,
tomēr labāko efektivitāti varēs panākt, kad laika
apstākļi būs mēreni un augi aktīvi augoši (virs +6°C)..
Izvairīties no apstrādes salnu vai paaugstinātas gaisa
temperatūras laikā. Ja gaisa temperatūra pa dienu
pārsniedz + 25 °C, apstrādi ar fungicīdu veikt vakarā
vai agri no rīta.
Nelietot Talius® augiem, kuri cieš no sausuma, zemas
temperatūras vai citu nelabvēlīgu faktoru iedarbības
dēļ.
Lietot Talius®, parādoties slimības pirmajām pazīmēm,
pirms tā ir izplatījusies.
Ja slimība jau ir izplatījusies, veidot tvertnes
maisījumu ar kādu citu ārstējošu miltrasas izraisītāja
ierobežojošu fungicīdu ar atšķirīgu iedarbības
mehānismu.
Ja ir nepieciešama atkārtota apstrāde pret miltrasu,
veidot Talius® tvertnes maisījumu ar fungicīdu, kuram
ir atšķirīgs iedarbības mehānisms.
LIETUS NOTURĪBA
Talius® ātri iesūcas auga audos. Pat dažas stundas
pēc apstrādes, stipru nokrišņu gadījumā, produkts
netiks noskalots, pie nosacījuma, ja tas ir nožuvis
uz kultūrauga, kas parasti notiek ½ -1 stundu pēc
apstrādes. Nelietot Talius® uz mitriem augiem.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Rekomendējamais ūdens daudzums 100-300 l/ha.
Ūdens daudzumu pielāgot atkarībā no smidzinātāja
tipa un kultūraugu biezības uz lauka. Biezākos
sējumos ir nepieciešams lielāks ūdens daudzums.

TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Lai izvairītos no rezistentu slimību ierosinātāju
attīstības un apkarojamo slimību spektra
paplašināšanai, Talius® ir ieteicams lietot maisījumā
ar piemērotiem fungicīdiem, kuriem ir atšķirīgi
iedarbības mehānismi. Talius® var jaukt ar
pikoksistrobīnu saturošu augu aizsardzības līdzekli.
Talius var lietot maisījumā arī ar metil-tribenuronu un
metil-tifensulfuronu saturošiem herbicīdiem.
Vienmēr atcerieties 2. apstrādē Talius® lietot tvertnes
maisījumā. Nekad nejaukt vairāk kā ar vienu produktu.
PĒCKULTŪRAS
Pēc Talius® lietošanas nav ierobežojumu turpmākai
lauka izmantošanai.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt temperatūrā virs 0°C. Uzglabāt tikai
oriģinālā un atbilstoši marķētā iepakojumā.
Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā sausā, vēsā
un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt telpās, kurām
var piekļūt tikai pilnvarotas personas. Sargāt no
bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un
dzīvnieku barību.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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TITUS®25 DF
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju
nezāļu un vārpatas ierobežošanai kartupeļu
stādījumos un kukurūzas sējumos.
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Darbīgā viela: rimsulfurons, 250 g/kg.
Reģistrācijas Nr. 0059
Reģistrācijas klase 2.
Iepakojums: 100 g

PREPARATA RAKSTUROJUMS
Titus 25 d.g. ir selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds.
Tas kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos
labi ierobežo lielāko daļu divdīgļlapju nezāles. Pēc
apstrādes nekavējoties tiek apturēta nezāļu augšana.
Hloroze, nezāļu bojāeja un citas redzamas pazīmes
novērojamas pēc 1 – 3 nedēļām. Vairāk izturīgās
sugas, kas nav iznicinātas, Titus 25 d.g. nomāc. Titus
25 d.g. pamatā iedarbojas caur lapām, kā arī caur
sakņu sistēmu.
Titus 25 d.g. efektīvi ierobežo nezāles visos augsnes
tipos un to neietekmē augsts organisko vielu saturs.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS
Apstrādājamā
kultūra

Deva, kg/ha
0.03-0.05

Kartupeļi
0.03 + 0.02

0.03 - 0.05
Kukurūza
0.03 + 0.02

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Apsmidzina stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā,
vārpatas 2-4 lapu stadijā (darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo
vielu 100 ml/100 l d. šķ.)
Apsmidzina stādījumus divdīgļlapju nezāļu dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā,
vārpatas 2-4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7-10 dienām (abas apstrādes reizes
darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.)
Apsmidzina sējumus, kukurūzas 2-6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu
dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā (darba šķidrumam
pievienot virsmas aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.)
Apsmidzina sējumus, kukurūzas 2-6 lapu stadijā, divdīgļlapju nezāļu
dīgļlapu - 2 īsto lapu stadijā, vārpatas 2-4 lapu stadijā, atkārtoti pēc 7-10
dienām (abas apstrādes reizes darba šķidrumam pievienot virsmas
aktīvo vielu 100 ml/100 l d. šķ.)

Piezīme. Titus 25 d.g. var lietot 2 reizes sezonā kartupeļos vai kukurūzā, maksimālā deva sezonā 50 g/ha.
Ložņu vārpatas (Agropyron repens) apstrādi veic, kad ložņu vārpatai ir 2 – 4 lapas un kukurūzas 2-6 lapu stadijā.
Deva: Titus 25 d.g. 50 g/ha + 100 ml virsmas aktīvā viela uz 100 l darba šķidruma.
EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Laba iedarbība
Kumelīte Matricaria perforata,
Akļi Galeopsis spp,
Neaizmirstules Myosotis spp.,
Rapsis – sārņaugs Brassica spp.,
Ķeraiņu madara Galium aparine1,
Parastā virza Stellaria media,
Tīruma sinepes jeb zvēre
Sinapis arvensis,
Ložņu vārpata Agropyron repens

Vidēja iedarbība

Ierobežota ieadrbība

Balandas Chenopodium2,
Panātres Lamium spp.,
Sūrenes Polygonum spp.,
Atraitnītes Viola spp.,
Vēja griķis Polygonum convolvulus,
Nātres Urtica spp.,
Parastā vībotne Artemisia vulgare

Trejkrāsu atraitnīte Viola tricolor,
Maura sūrene Polygonum aviculare,
Veronikas Veronica spp.
Melnā naktene Solanum nigrum,
Matuzāles Fumaria spp.

Piezīme. 1Kerainu madaras (Galium aparine) apstrādei vislabākā iedarbība tiek sasniegta, kad tai ir 2 īstās lapas.
Balandām (Chenopodium) vajadzētu būt apstrādātām agrāk.

2
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Titus 25 d.g. lietot tikai aktīvi augošiem kultūraugiem.
Titus 25 d.g. īpaši efektīvs ir augsta mitruma
apstākļos. Optimālā gaisa temperatūra apstrādei +13
līdz + 25°C. Šajā temperatūrā kartupeļos un kukurūzā
Titus 25 d.g. ātri noārdās un ir iespējams izvairīties no
tādiem kaitējumiem kā kultūraugu īslaicīgā hloroze.
Apstrāde ļoti sausos apstākļos var samazināt
iedarbību uz tādām nezālēm kā baltā balanda
(Chenopodium album). Dienās ar augstu saules
intensitāti un augstu temperatūru apstrādi ar Titus
25 d.g. neveikt. Izvairieties lietot būtisku (naktīs
temparatūra zem + 5°C un dienā virs + 25°C)
diennakts temperatūras svārstību gadījumā vai arī
laikā, kad paredzamas salnas.
Kultūraugs pēc apstrādes var bālēt. Bālēšana pāriet
un pazūd aptuveni pēc 2 nedēļām.
Titus 25 d.g. nelietot stresam, kas radies zemas
temperatūras, kaitēkļu vai slimību uzbrukumu,
mēslojuma vai kaļķu trūkuma vai citu augu augšanu
ietekmējošu faktoru dēļ, pakļautiem augiem.
Tikai apstrādes laikā laukā esošās nezāles tiks
ierobežotas, no jauna dīgstošas nezāles būs
jāierobežo ar jauna smidzinājuma palīdzību.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods - 2 stundas.
SMIDZINĀŠANAS
TEHNIKA
UN
ŪDENS
DAUDZUMS
Ieteicamais šķidruma daudzums 200 l/ha, darba
spiediens 2 – 3 bāri.
Vēja ietekmē īpaši jāuzmanās no līdzekļa nokļūšanas
uz citiem augiem, uz platībām, kurās nesen ir iesētas
vai tuvākā laikā tiks sētas jutīgas kultūras un blakus
siltumnīcām. Ņemot vērā herbicīda augsto aktivitāti,
jāuzmanās no herbicīda nonākšanas uz augiem ārpus
apstrādājamās platības, ūdenstilpnēs vai grāvjos.
Izskalojiet smidzinātāja tvertni tūlīt pēc smidzināšanas
darbu beigšanas tajā pašā dienā vai piepildiet tvertni
ar ūdeni, lai nogulsnes nevarētu izžūt. To darīt pat
tad, ja tas pats preparāts tiks lietots nākamajā dienā.
Produkts var izveidot tvertnē pārklājumu, kuru ir ļoti
grūti noņemt.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Sagatavojot darba šķidruma maisījumu ar citiem
preparātiem smidzinātāja tvertnē vienmēr pirmo
pievieno Titus 25 d.g. un pēc tam, nepārtraukti
maisot, citus preparātus, beigās pievieno bezjonu

virsmas aktīvo vielu.
Ja apstrādē tiek lietoti bentazonu saturoši produkti,
Titus 25 d.g. var lietot ievērojot 7 dienu nogaidīšanas
laiku. Titus 25 d.g. nevar jaukt ar bentazonu
saturošiem produktiem, kā rezultātā varētu rasties
pārāk liela deva, jo abi produkti noārdās izmantojot
vienu un to pašu enzīmu.
Nelietot Titus 25 d.g. ar fosfororganiskiem
insekticīdiem un bentazonu saturošiem produktiem
apstrādātos kartupeļu stādījumos un kukurūzas
sējumos, ievērot 7 dienu nogaidīšanas laiku.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Ieteicams lietot 100 ml bezjonu virsmas aktīvu vielu
uz 100 l smidzināšanas šķidruma, ja izsmidzina Titus
25 d.g. vienu pašu vai maisījumā ar kartupeļu lakstu
puves ierobežošanas preparātiem.
PĒCKULTŪRAS
Pēc Titus 25 d.g. lietošanas kā pēckultūru rudenī
drīkst sēt ziemas kviešus un ziemas rudzus. Nākamā
gada pavasarī var sēt graudaugus ar pasēju, pupas,
zirņus, kukurūzu vai kartupeļus.
PĀRSĒJA
Ja ar Titus 25 d.g. apstrādātu lauku jāpārstāda, var
pārstādīt tikai kartupeļus vai pārsēt kukurūzu.
UZGLABĀŠANA
Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā
un labi vēdināmā noliktavā. Glabāt tikai attiecīgi
paredzētā vietā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības. Atvērto iepakojumu jāizlieto tā paša
gada laikā. Titus 25 d.g. vienmēr jāuzglabā oriģinālā
iepakojumā. Titus 25 d.g. nav korozīvs un nav degošs.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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TOMBOTM WG
Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža
viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu
ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles, rudzu un
vasaras kviešu sējumos.
Preparatīvā forma: disperģējošas granulas
Darbīgās vielas: piroksulams 50 g/kg, florasulams
25 g/kg, aminopiralīds 50 g/kg
Reģistrācijas Nr.: 0335
Reģistrācijas klase: 2.
Iepakojums: 1 kg
PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Tombo WG satur trīs darbīgās vielas: piroksulamu 50
g/kg, florasulamu 25 g/kg un aminopiralīdu 50 g/

Apstrādājamie
kultūraugi

Preparāta deva

0.15 kg/ha
Ziemas kvieši, tritikāle,
rudzi

0.20 kg/ha

Vasaras kvieši

0.10 - 0.15 kg/ha

kg. Florasulams un piroksulams pieder pie triazolopirimidīnu sulfonanilīdu atvasinājumiem, kuri ietilpst
herbicīdu klasē, kas iedarbojas inhibējot acetolaktāta
sintēzi (ALS) augos (lieto arī apzīmējumu – acetohidroksiskābes sintēze (AHAS)). Aminopiralīds pieder
pie piridīn-karboksiskābju atvasinājumu herbicīdiem.
Tas ātri absorbējas un sistēmiski izplatās pa visu augu,
akumulējoties meristēmaudos. Jutīgām sugām tas izraisa auksīnu iedarbības veida simptomus – stublāja pagarināšanos un strauju auga novecošanos vēl
pirms ģeneratīvo orgānu attīstības, kas noved pie to
augšanas apstāšanās un drīzas bojāejas.
Tombo WG var tikt lietots visos augsnes tipos. Vieglās
augsnēs reizēm var novērot augu bālēšanu, bet tas ir
pārejošs simptoms un tas neatstāj nekādu ietekmi uz
kultūrauga ražu.
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz
cerošanas beigām (AS 21-29). Darba šķidrumam
pievienot virsmas aktīvo vielu.
Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz
divu mezglu stadijai (AS 30-32). Darba šķidrumam
pievienot virsmas aktīvo vielu.
Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga
cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS
21-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo
vielu

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 5 m
aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
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Tombo WG, deva 0.2 kg/
ha + virsmas aktīvā viela
ļoti laba iedarParastā rudzusmilga
(Apera spica-venti), vējauza
bība (efektivi(Avena fatua), ganu plikstiņš
tāte > 95%)
(Capsella bursa -pastoris),
baltā balanda (Chenopodium album), ķaraiņu madara
(Galium aparine), tīruma kumelīte (Matricaria inodora),
parastā virza (Stelaria media),
rapsis-sārņaugs (Brassica
napus), tīruma veronika
(Veronica arvensis), tīruma
naudulis (Thlaspi arvensis),
tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis), lauka magone
(Papaver dubium)
laba iedarbība Parastā rudzusmilga (Apera Vējauza (Avena fatua), zilā
Zilā rudzupuķe (Centaurea
cyanus), tīruma zilausis
(efektivitāte no spica-venti), ķaraiņu madara rudzupuķe (Centaurea cy85 līdz 94.9%)
(Galium aparine), tīruma ku- anus), tīruma neaizmirstulīte (Consolida regalis)
melīte (Matricaria inodora), (Myosotis arvensis), tīruma
parastā virza (Stelaria media), zilausis (Consolida regalis)
rapsis-sārņaugs (Brassica
napus), tīruma zilausis (Consolida regalis)
vidēja iedarbība Zilā rudzupuķe (Centaurea
Tīruma atraitnīte (Viola
Ložņu vārpata (Agropyron
(efektivitāte no cyanus)
arvensis)
repens), tīruma atraitnīte
70 līdz 84.9%)
(Viola arvensis)
Efektivitāte

Tombo WG, deva 0.1 kg/
ha + virsmas aktīvā viela
Ganu plikstiņš (Capsella
bursa -pastoris), baltā balanda (Chenopodium album),
tīruma veronika (Veronica
arvensis), lauka magone
(Papaver dubium)

Tombo WG, deva 0.15 kg/
ha + virsmas aktīvā viela
Parastā rudzusmilga (Apera
spica-venti), ganu plikstiņš
(Capsella bursa -pastoris),
baltā balanda (Chenopodium album), ķaraiņu madara
(Galium aparine), tīruma kumelīte (Matricaria inodora),
parastā virza (Stelaria media),
rapsis-sārņaugs (Brassica
napus), tīruma veronika
(Veronica arvensis), tīruma
naudulis (Thlaspi arvensis),
lauka magone (Papaver
dubium)

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Piemērotākais lietošanas laiks ir nezāļu agrīnā
attīstības stadijā, kad tās ir aktīvi augošas. Tā kā Tombo
WG galvenokārt tiek uzņemts caur lapām un pēc
tam izplatās pa visu augu, svarīgi ir nodrošināt ideālu
smidzinājuma pārklājumu. Tombo WG efektivitāte
var samazināties, ja augsne apstrādes laikā ir ļoti
sausa vai ir zema temperatūra, kā rezultātā nezāļu
augšana ir lēna.
Nesmidzināt, kad kultūraugs cieš no stresa, kas radies
pēc salnām, ilgstoša sausuma, pārlieku liela mitruma,
lielas kaitēkļu invāzijas, barības vielu trūkuma u.c.
Apstrādes laikā lūdzam apzināties vēja plūsmas risku
uz jutīgiem kultūraugiem un ūdenstecēm. Nepieļaut
smidzinājuma nonākšanu uz blakus augošiem
kultūraugiem, dekoratīvajiem stādījumiem, dārziem,
dīķos, ezeros vai ūdenstecēs.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Tombo WG lietošanas ir 1 stunda.

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Izsmidzinot Tombo WG maisījumā ar virsmas aktīvo
vielu darba šķidruma patēriņam jābūt 100 līdz 300 litri uz 1 hektāru. Mazāko darba šķidruma patēriņu var
lietot, apsmidzinot kultūraugu un nezāles to agrīnā
attīstības stadijā.
Tombo WG maisījumā ar virsmas aktīvo vielu izsmidzināšanai var izmantot jebkāda tipa smidzinātājus,
nodrošinot to augstu darba kvalitāti saskaņā ar smidzinātāja ražotāja ieteikumiem.
Izsmidzinot Tombo WG, lietojiet sprauslas, kas nodrošina smalku līdz vidēju pilienu lielumu. Sprauslas,
kas nodrošina vidēju līdz rupju pielienu lielumu, nav
piemērotas Tombo WG izsmidzināšanai, jo tādejādi
var samazināties produkta iedarbības efektivitāte.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIETOJAMĪBA)
Pievērsiet īpašu uzmanību šķidrā slāpekļa mēslojuma
un augu augšanas regulatoru lietošanai!
Tvertnes maisījums Tombo WG ar šķidro slāpekļa
mēslojumu var radīt kultūraugu bojājumus. Ievērojiet
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Nelietojiet Tombo WG tvertnes maisījumos ar augu
augšanas regulatoriem! Ievērojiet 7 dienu nogaidīšanas periodu starp apstrādēm.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Lietojot Tombo WG, vienmēr pievienot virsmas aktīvo
vielu Dassoil, deva 0,5 l/ha.
PĒCKULTŪRAS
Pastāv ierobežojumi kultūrauga izvēlē pēc Tombo
WG lietošanas:
Kultūraugi, kurus var sēt tajā pašā kalendārajā gadā
pēc Tombo WG lietošanas: ziemāju graudaugi, ziemas rapsis, stiebrzāles.
Kultūraugi, kurus var sēt nākošajā gadā pēc Tombo
WG lietošanas: vasarāju graudaugi, vasaras rapsis,
kukurūza.
Darbīgās vielas aminopiralīda dēļ nepieciešami 14-24
mēneši starp apstrādi ar Tombo WG un jutīgu kultūraugu sēju:
•
14 mēneši - kartupeļi un citi nakteņu dzimtas
augi, cukurbietes, sīpoli, burkāni un citi čemurzieži;
•
24 mēneši - zirņi, pupas un citi pākšaugi, gurķi,
salāti un citi kurvjzieži.
PĀRSĒJA
Gadījumā, ja ar Tombo WG apstrādāts kultūraugs
ir gājis bojā, obligāti ir jāveic augsnes aršana vai
frēzēšana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.
UZMANĪBU
Salmu apsaimniekošana
Pēc salmu vai pakaišu kūtsmēslu, kas satur ar Tombo
WG apstrādātus salmus, iestrādes augsnē, tajā var audzēt graudaugus, rapsi, stiebrzāles un kukurūzu.
Apstrādātie salmi var tikt izmantoti pakaišiem vai kā
lopbarība.
Apstrādātie salmi nevar tikt izmantoti siltumnīcās,
sēņu audzēšanā, kompostā vai divdīgļlapju kultūraugu mulčēšanai.

Ja Tombo WG lietošanas deva bijusi 100 g/ha, ievērojiet šādas salmu izmantošanas vadlīnijas:
- Salmi un pakaišu kūtsmēsli (izņemot vircu), kas
satur ar Tombo WG apstrādātus salmus, ir jāiestrādā
augsnē vismaz 4 mēnešus pirms jutīgu kultūraugu
audzēšanas.
Ja Tombo WG lietošanas deva bijusi lielāka par 100
g/ha, ievērojiet šādas salmu izmantošanas vadlīnijas:
- Salmi un pakaišu kūtsmēsli, kas satur ar Tombo
WG apstrādātus salmus, var tikt izvesti no saimniecības tikai rūpnieciskiem izmantošanas mērķiem vai
sadedzināšanai enerģijas ražošanai;
- Salmi un pakaišu kūtsmēsli (izņemot vircu), kas
satur ar Tombo WG apstrādātus salmus, ir jāiestrādā
augsnē vismaz 7 mēnešus pirms jutīgu kultūraugu
audzēšanas.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā
temperatūrā no 0°C līdz +30°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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ZORVECTM ENICADE
Zorvec Enicade ir fungicīds, ko izmanto kartupeļu
lakstu puves (Phytophthora infestans) ierobežošanai
kartupeļu stādījumos.
Preparatīvā forma: Dispersija eļļās (OD)
Darbīgās vielas: oksatiapiprolīns 100 g/L
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 1 L
PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Zorvec Enicade piemīt translamināra un sistēmiska
iedarbība un to ieteicams lietot profilaktiski.
Produkta translaminārā kustība uz apstrādātajām
auga daļām veido vienmērīgu aizsardzību, kā arī
kustīgums vadaudu sistēmā palīdz aizsargāt vēl līdz
galam neiznākušās lapas un vēl neizdīgušās auga
daļas. Zorvec Enicade ir paredzēts tieši oomicēšu

Kultūraugs
Kartupeļi

ierobežošanai. Tas nomāc micēlija
sporulāciju un zoosporu dīgšanu.

augšanu,

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVA
Zorvec Enicade ar devu 0,15 l/ha lietot maisījumā
ar citu fungicīdu, kuram ir atšķirīgs iedarbības
mehānisms. Zorvec Enicade lietošanas reizes nedrīkst
pārsniegt 1/3 daļu no sezonas kopējo apstrāžu skaita,
kurās paredzēts ierobežot kartupeļu lakstu puvi, kā arī
nedrīkst lietot vairāk kā 3 apstrādēs pēc kārtas.
Ieteicams starp apstrādēm ievērot 10 dienu intervālu,
augstas slimības intensitātes apstākļos dienu skaitu
starp apstrādēm samazinot līdz 7 dienām.
Agrākais apstrādes laiks kartupeļiem ir sākot ar AS 35
(50% no augiem ir saskārušies vagās).
Vēlākā apstrāde 7 dienas līdz ražas novākšanai.
Vislabākais apstrādes laiks – profilaktiski, pirms pirmo
simptomu parādīšanās.

Deva

Maksimālais
apstrāžu skaits
sezonā

Intervāls starp apstrādēm

Kaitīgais organisms

0,15 l/ha

4*

7-10 dienas**

kartupeļu lakstu puve
(Phytophthora infestans)

*Pēc kārtas nelietojot vairāk kā trijās apstrādēs.
**Augstas slimības intensitātes apstākļos, starp apstrādēm ievērot 7 dienu nogaidīšanas intervālu.
NOGAIDĪŠANAS LAIKS
Nelietot vēlāk kā 7 dienas līdz ražas novākšanai.

lakstu puves ierobežošanai. Jautājumos par tvertnes
maisījumiem kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

LAIKA APSTĀKĻI APSTRĀDEI
Zorvec Enicade lietot labos augšanas apstākļos.
Nelietot kultūraugos, kuri cieš no stresa.

PĀRSĒJA
Ja apstrādātais stādījums ir gājis bojā, var sēt jebkuru
kultūraugu.

LIETUS NOTURĪBA
Zorvec Enicade kļūst noturīgs pret lietu 20 minūtes
pēc apstrādes.

PĒCKULTŪRAS
Nav ierobežojumu pēckultūru izvēlē.

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Zorvec Enicade smidzināšanai var izmantot jebkura
tipa smidzinātājus.
Rekomendējamais Zorvec Enicade darba šķidruma
patēriņš 200 līdz 400 litri uz hektāru. Mazāko ūdens
daudzumu lietot tikai gadījumos, kad ir ļoti rets
kultūraugu stādījums. Vēlāk sezonā ūdens daudzumu
nepieciešams palielināt līdz 300-400 litriem uz
hektāru.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Zorvec Enicade var lietot maisījumā ar citu augu
aizsardzības līdzekli, kuru paredzēts lietot kartupeļu

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem
nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem
un lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā
vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas
datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī
produktu kataloga pielikumos.
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ZYPARTM
Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju
nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu,
rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos, kā arī latvāņu ierobežošanai lauksaimniecībā
neizmantojamās zemēs, ceļa malās, mežmalās un
zemēs zem elektrolīniju pārvadiem.
Preparatīvā forma: dispersija eļļā
Darbīgās vielas:
metil-halauksifēns 6,254 g/l, florasulams 5 g/l
Satur meksil-klokvintocetu
Reģistrācijas Nr.: 0555
Reģistrācijas klase: 2
Iepakojums: 5 L
Apstrādājamie
kultūraugi

Ziemas kvieši, ziemas
mieži, tritikāle, rudzi

Vasaras kvieši, vasaras
mieži
Lauksaimniecībā
neizmantojamās
zemes*, zemes zem
elektrolīniju pārvadiem *
Ceļa malas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*,
mežmalas*, zemes
zem elektrolīniju
pārvadiem *

Kaitīgais
organisms
Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

Preparāta
deva, l/ha
0.5-0.75

0.5-1.0
0.5

PREPARĀTA RAKSTUROJUMS
Zypar satur metil-halauksifēnu, kas pieder pie sintētisko auksīnu herbicīdu grupas, un florasulamu, kas
ir acetolaktāta sintēzes (ALS) inhibitors. Atkarībā no
nezāļu sugas, vizuālās iedarbības pazīmes parādīsies
dažu dienu vai dažu nedēļu laikā pēc apstrādes. Pilnīga herbicīda iedarbība sagaidāma 4–6 nedēļu laikā
pēc apstrādes.
Zypar var lietot visos augsnes tipos.

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes
Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai sākot ar trīs sāndzinumiem līdz cerošanas
beigām (AS 23-29)
Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45)
Apsmidzināt sējumus sākot ar trīs lapu stadiju līdz
cerošanas fāzes beigām (AS 13-29)
Apsmidzināt sējumus, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 30-45)

Īsmūža
divdīgļlapju
nezāles

0.5-1.0

Latvāņi

1.0-2.0

Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad
latvāņi ataug un ir 20-30 cm augstumā (parasti
aprīlis- maijs).

Latvāņi

2.0

Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai,
atsevišķi augošu latvāņu rozetes. Rozetes diametrs
ir ap 20-25 cm.

*Mazais lietojums.
Darbības jomas paplašinājums veikts saskaņā ar
ReguDarbības jomas paplašinājums veikts saskaņā
ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu.Zypar efektivitāte Sosnovska latvāņa (Heracleum sosnowski)
ierobežošanā ar devu 1.0 l/ha vidēji ir ap 70%, bet ar
devu 2.0 l/ha vidēji ap 87%.
Piezīme. Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus

kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus
un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz
blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.
Nelietojiet Zypar sējumos ar tauriņziežu pasēju!

- 56 EFEKTIVITĀTE PRET NEZĀLĒM
Zypar efektivitāte ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles un rudzu sējumos.
Efektivitāte

Deva, l/ha

Deva 0.75 l/ha

Deva, 1.0 l/ha

ļoti laba iedarbība
(efektivitāte > 95%)

ķeraiņu madara (Galium
aparine), parastā virza (Stellaria media), ganu plikstiņš
(Capsella bursa-pastoris),
ārstniecības matuzāle
(Fumaria officinalis),
gandrenes (Geranium spp.),
sārtā panātre (Lamium
purpureum)

ķeraiņu madara (Galium
aparine), parastā virza (Stellaria media), ganu plikstiņš
(Capsella bursa-pastoris),
ārstniecības matuzāle
(Fumaria officinalis),
gandrenes (Geranium spp.),
sārtā panātre (Lamium
purpureum), zīda magone
(Papaver rhoeas), tīruma
kumelīte (Matricaria inodora), ārstniecības kumelīte
(Matricaria chamomilla)

ķeraiņu madara (Galium aparine),
parastā virza (Stellaria media),
ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris), ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), gandrenes (Geranium spp.), sārtā panātre (Lamium
purpureum), rapsis- sārņaugs
(Brassica napus), zilā rudzupuķe
(Centaurea cyanus), zīda magone
(Papaver rhoeas), tīruma kumelīte
(Matricaria inodora), ārstniecības
kumelīte (Matricaria chamomilla), tīruma pērkone (Raphanus
raphanistrum)

laba iedarbība
(efektivitāte no 85
līdz 94.9%)

rapsis sārņaugs (Brassica
napus), tīruma kumelīte
(Matricaria inodora),
ārstniecības kumelīte (Matricaria chamomilla)

rapsis-sārņauags (Brassica
napus), zilā rudzupuķe
(Centaurea cyanus), tīruma
pērkone (Raphanus raphanistrum)

asais aklis (Galeopsis tetrahit)

vidēja iedarbība
(efektivitāte no 70
līdz 84.9%)

zilā rudzupuķe (Centaurea
cyanus), asais aklis (Galeopsis tertahit)

asais aklis (Galeopsis
tetrahit)

tīruma usne (Cirsium arvense),
Sosnovska latvānis (Heracleum
sosnovskyi)

Zypar efektivitāte vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos.
Efektivitāte

Deva 0.5 l/ha

Deva 0.75 l/ha

Deva, 1.0 l/ha

ļoti laba iedarbība
(efektivitāte >95%)

ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), panātres
(Lamium spp.)

ārstniecības matuzāle (Fumaria officinalis), panātres
(Lamium spp.), ķeraiņu
madara (Galium aparine),
baltā balanda (Chenopodium album)

ārstniecības matuzāle (Fumaria
officinalis), panātres (Lamium
spp.), ķeraiņu madara (Galium
aparine),baltā balanda (Chenopodium album), tīruma kumelīte
(Matricaria inodora), ārstniecības
kumelīte (Matricaria chamomilla),
parastā virza (Stellaria media),
dārza vējgriķs (Polygonum
convolvulus)

laba iedarbība
(efektivitāte no 85
līdz 94.9%)

baltā balanda (Chenopodium album), ķeraiņu madara
(Galium aparine), tīruma
kumelīte (Matricaria inodora), ārstniecības kumelīte
(Matricaria chamomilla),
dārza vējgriķis (Polygonum
convolvulus), parsatā virza
(Stellaria media)

tīruma kumelīte (Matricaria
inodora), ārstniecības
kumelīte (Matricaria
chamomilla), dārza vējgriķis
(Polygonum convolvulus),
parsatā virza (Stellaria
media)
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Apstrādi ar Zypar var veikt, kad temperatūra ir no
+2 līdz +25 °C. Liela sausuma apstākļos iedarbības
efektivitāte var nedaudz samazināties.
Nesmidziniet, kad kultūraugs atrodas stresa apstākļos.
Stresa apstākļus var radīt daudzi faktori, tai skaitā
salnas, ilgstošs sausums, pārlieku liels mitrums, barības
vielu trūkums, slimības, kaitēkļi utml. Reizēm Zypar
var izsaukt nelielu, pārejošu labības dzeltēšanu 2-3
nedēļas pēc apstrādes, bet tas neatstāj nekādu ietekmi
uz graudu kvalitāti vai ražu.
LIETUS NOTURĪBA
Nepieciešamais bezlietus periods pēc Zypar lietošanas
- 1 stunda.
SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS
DAUDZUMS
Zypar izmidzināšanai var izmantot jebkura tipa
smidzinātājus, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam
saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Rekomendējamais
darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100300 litri. Mazākais darba šķidruma patēriņš lietojams
tikai nezāļu agrīnās attīstības stadijās, kad kultūraugi
nenosedz nezāles.
TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA)
Zypar nedrīkst jaukt kopā ar fenoksaprop-P-etilu saturošiem produktiem. Par iespējām veidot tvertnes
maisījumus, sazināties ar ražotāja pārstāvjiem Latvijā.
VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA
Virsmas aktīvās vielas pievienošana nav nepieciešama.

PĒCKULTŪRAS
Pēc apstrādes ar Zypar nav nekādu ierobežojumu citu
kultūraugu audzēšanai rudenī.
Pirms jutīgu kultūraugu audzēšanas, piemēram, tauriņzieži, ieteicams veikt augsnes aršanu.
PĀRSĒJA
Ja ar Zypar apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā, ir iespējams sēt:
•
vasaras kviešus un vasaras miežus - 1 mēnesi pēc
apstrādes;
•
kukurūzu - divus mēnešus pēc apstrādes un viena
mēneša pēc augsnes aršanas.
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt sausā
un no sala pasargātā vietā. Uzglabāt temperatūrā no
0°C līdz +30°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma
neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Papildus informāciju par pretrezistences
stratēģiju, smidzinātāja tīrīšanu un vides
aizsardzību skatīt uz produkta marķējuma.
Informācija par darba drošību, juridisko
atbildību un pirmo palīdzību atrodas šī produktu
kataloga pielikumos.
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PIELIKUMI
SVARĪGI!
PIRMĀ PALĪDZĪBA
Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15
minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Ja augu aizsardzības līdzeklis
nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet
ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473
DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties
ar vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski
izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar
ūdeni un ziepēm.
JURIDISKĀ ATBILDĪBA
Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai,
taču tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī
par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības
efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai
piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību
par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā.
Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās
produktu lietošanā.
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Sakņu sistēma 5

Auga garums 2-4 lapu stadijā
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Ložņu vārpata (6-7 cm)

Viendīgļlapju nezāles

5

5

Morfoloģiskās pazīmes
• Lapas plakanas, raupjas
• Mēlīte gara, galā šķiedraina
• Austiņas nav
• Lapas maksts bez matiņiem
• Sakņu sistēma –
bārkšsaknes

Morfoloģiskās pazīmes
• Lapas plakanas, raupjas,
šauri lineāras
• Mēlīte ļoti īsa
• Austiņas labi saskatāmas
• Lapas maksts pie
dzinumiem klāta matiņiem
• Sakņu sistēma – sakneņi,
galvenokārt izvietoti
aramkārtā

Izplatība
Strauji izplatās, it īpaši
ziemāju kultūru sējumos

Rudzusmilga
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Dīgšanas laiks
Galvenokārt rudens

Parastā rudzusmilga (2 cm)

Dīgšanas laiks
No pavasara līdz rudenim

Izplatība
Daudzgadīga nezāle,
sastopama dažādu
kultūraugu sējumos

Vārpata
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Morfoloģiskās pazīmes
• Lapas klātas ar
matiņiem
• Mēlīte galā robaina
• Austiņas nav
• Lapas maksts klāta
ar matiņiem
• Sakņu sistēma –
bārkšsaknes

Dīgšanas laiks
Pavasaris un rudens

Izplatība
Aug visu tipu augsnēs,
sējumos sastopama
atsevišķos reģionos

Lāčauza
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Morfoloģiskās pazīmes
• Lapas plakanas, kailas
• Mēlīte īsa, galā robaina
• Austiņas nav izteiktas
• Lapas maksts gluda,
• Sakņu sistēma –
bārkšsaknes

Dīgšanas laiks
Pavasaris un rudens

Izplatība
Latvijā sastopama
samērā reti

Lapsaste
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Vējauza (10 cm)
Peļastīšu lapsaste (7-10 cm)

Lāčauzas (7-8 cm)

Morfoloģiskās pazīmes
• Lapas malas klātas ar
matiņiem
• Mēlīte smaila, 3-4 mm
gara, gals zobains
• Austiņas nav izteiktas
• Apakšējo lapu
maksts apmatota
• Sakņu sistēma –
bārkšsakne

Dīgšanas laiks
Pavasaris

Izplatība
Sastopama gan ziemāju,
gan vasarāju labību
sējumos

Vējauza
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Quelex un Rexade 440.
Quelex un Rexade 440.

Korvetto,
Korvetto,

Spēcīgākā kartupeļu
aizsardzība
FUNGICĪDS

Tagad ierobežot kartupeļu lakstu puvi
var efektīvāk ar mazāku piepūli.
Zorvec - jauns fungicīds, kas ar nelielu darbīgās
vielas daudzumu aizsargā stādījumus pat 10
dienas, ir lietus noturīgs jau 20 minūtes pēc
izsmidzināšanas, līdz ar to sniedz lielāku brīvību
plānojot darbus.
Vairāk par produktu: corteva.lv

Prieš naudodami augalų apsaugos
produktą perskaitykite naudojimo
instrukciją!
corteva.lv

facebook.com/cortevaLT
facebook.com/cortevaLV
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