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FUNGICIDAS
Kontaktinio veikimo karboksamidų grupės fungicidas skirtas sėklų beicavimui ir augalų 
purškimui vegetacijos metu nuo grybinių ligų.
Kaip beicas Rovral Aqua Flo naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, kopūstų sėklų ir bulvių 
gumbų beicavimui.
Kaip fungicidas Rovral Aqua Flo naudojamas žirnių, Briuselio kopūstų, braškių, aviečių 
purškimui vegetacijos metu nuo grybinių ligų.
Skirtas profesionaliam naudojimui

Rovral® Aqua Flo

5 L ℮

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Seenhaiguste tõrjeks hernel, rooskapsal, maasikal, vaarikal ja kartuli, rapsi, kapsa ja 
dekoratiivtaimede seemnete puhtimiseks.
Fungicīds. Sēklu kodne. 
Suspensijas koncentrāts.
Pieskares iedarbības fungicīds vasaras rapša, ziemas rapša, galviņkāpostu, 
ziedkāpostu, Briseles kāpostu, brokoļu un kartupeļu sēklas kodināšanai un
slimību apkarošanai Briseles kāpostu, burkānu un zemeņu sējumos un stādījumos.



Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no tiešas saules staru iedarbības un siltuma avotiem pasargātā 
noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas 
datuma.

Pirmā palīdzība:
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā 

ar ziepēm 15 minūtes. 
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 

15 minūtes.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. 

Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 
aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu (attīrīšana, vitālās funkcijas), specifi sks 
antidots nav zināms. Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67 042 473

Darbīgā viela: iprodions 500 g/l  Suspensijas koncentrāts
Reģistrācijas Nr. 0332   Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts
Rovral Aqua Flo ir pieskares iedarbības fungicīds, kas ir efektīvs pret slimībām, kuru ierosinātāji 
pieder Alternaria, Ascochyta, Botrytis (pelēkā puve), Fusarium, Phoma, Rhizoctonia, 
Rhizopus un Sclerotinia sugām. To var lietot gan kā fungicīdu pa augu lapām, gan kā sēklu 
kodni. Rovral Aqua Flo darbīgā viela – iprodions pieder karboksamīdu grupai. Tā kā darbīgā 
viela nepārvietojas augā, bet uz slimību ierosinātājiem iedarbojas kontakta ceļā, tad, 
augstas efektivitātes sasniegšanai, ir ļoti svarīgi kultūraugus vienmērīgi un pilnīgi 
noklāt ar darba šķidrumu. Rovral Aqua Flo ir lietojams profi laktiski.
Rovral Aqua Flo var lietot zemās temperatūrās, līdz pat 0° C. 

Lietošana kultūraugu veģetācijas laikā
Kultūraugus var apsmidzināt, kad to lapas ir sausas. Pēc tam, kad Rovral Aqua Flo ir nožuvis 
uz apstrādāto augu lapām, tas vairs nenoskalojas ar lietu.
Kūltūraugu laistīšana 4 stundas pēc fungicīda lietošanas, nesamazina Rovral Aqua Flo 
efektivitāti.
Lai nodrošinātu glabāšanai paredzēto burkānu lakstus veselus un efektīvu aizsardzību no 
glabāšanas perioda slimībām, ieteicams Rovral Aqua Flo lietot sistēmā pamīšus ar fungicīdu 
Signum d.g. sekojoši: pirmo reizi smidzina ar Rovral Aqua Flo  aptuveni jūlija beigās, vadoties 
no paredzamā burkānu ražas novākšanas laika, ievērojot intervālu starp fungicīdu apstrādēm 
14 – 21 diena. Pēdējo apstrādi ieteicams veikt ar Signum d.g. ne vēlāk kā 14 dienas pirms 
ražas novākšanas. 
Efektīvai zemeņu aizsardzībai no pelēkās puves ieteicams lietot Rovral Aqua Flo sistēmā ar 
citiem fungicīdiem, piemēram Signum d.g. sekojoši: kad 10 % ziedu atvērušies, veic apstrādi ar 



Rovral Aqua Flo; pie 50% ziedēšanas - smidzina Signum d.g.  Ja nepieciešams veikt atkārtotu 
apstrādi, intervālam starp Signum d.g. smidzinājumiem jābūt 10 – 14 dienas, vēlams pamīšus 
ar citu fungicīdu.

Ieteikumi Rovral Aqua Flo lietošanai lauka kultūrās

Kultūraugs Slimības ierosinātājs Deva, 
l/ha

Ūdens patēriņš, 
l/ha

Lietošanas laiks/ 
skaidrojums

Briseles 
kāposti

krustziežu 
sausplankumainība 
(Alternaria brassicae,
A. brassicicola), pelēkā 
puve (Botrytis cinerea)

1.0 200 – 600 Parādoties 
slimības pazīmēm 
vai profi laktiski 
4 – 6 nedēļās pirms 
ražas novākšanas

Burkāni burkānu lapu 
sausplankumainība 
(Alternaria dauci)

1.0 400 – 1000 Parādoties slimības 
pirmajām pazīmēm, ja 
nepieciešams atkārtoti 
pēc 14 dienām

Zemenes pelēkā puve 
(Botrytis cinerea)

1.0 400 – 1000 Pirmo smidzinājumu 
veic profi laktiski 
zemeņu ziedēšanas 
sākumā, atkārtoti 
smidzina pēc 
10 – 14 dienām.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: Briseles kāposti , burkāni, zemenes – 2 reizes.

Nogaidīšanas laiks: burkāni 28 dienas, Briseles kāposti, zemenes -14 dienas pirms ražas 
novākšanas. 

Pielietošanas tehnika un smidzināšana 
Smidzināšanas iekārtas pirms darba ir jākalibrē un jāpielāgo nepieciešamajam darba 
šķidruma patēriņam konkrētajā kultūrā. Strādājot ar traktora miglotāju, tā kustības ātrums ir 
jāpielāgo nepieciešamajam darba šķidruma patēriņam uz hektāru, un jānodrošina tā stabila 
un nemainīga padeve.
Ieteicamie smidzināšanas parametri:
Darba spiediens, bāros  3 – 5 
Pilienu lielums  smalki līdz vidēji
Ūdens patēriņš  200 – 2000 l/ha
Ātrums   ieteicamais 8 km/h
Stieņa augstums virs kultūraugiem – 40 – 50 cm.
Izmantot konkrētai kultūrai ieteikto darba šķidruma patēriņu! Samazināts tā daudzums var 
samazināt fungicīda efektivitāti. Sausos laika apstākļos un sabiezinātos sējumos lietot vismaz 
400 l/ha darba šķidruma.



Darba šķidruma sagatavošana 
Piepildiet ~ 3/4 smidzinātāja tvertnes ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet 
nepieciešamo Rovral Aqua Flo daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. 
Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. Darba šķidrums ir jāizlieto drīz pēc tā 
sagatavošanas.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Rovral Aqua Flo var lietot tvertnes maisījumos ar piretroīdiem, piemēram, Fastac 50. 
Neskaidrību gadījumā konsultēties ar fi rmas pārstāvi.
Ierobežojumi
Neapsmidzināt ar Rovral Aqua Flo augus, kas cieš no stresa, kura iemesls ir barības vielu 
trūkums, sausums, augstas gaisa temperatūras vai iepriekš lietotie augu aizsardzības līdzekļi. 
Pat atkārtotas apstrādes ar īsiem intervāliem, kas mazāki par vienu nedēļu, palielina kultūraugu 
bojājumu risku.

Smidzinātāja tīrīšana
Pēc darba smidzināšanas inventārs jāmazgā ar speciāliem mazgāšanas līdzekļiem. Mazgāšanai 
un skalošanai izmantotais ūdens ir izmiglojams uz jau apsmidzinātā tīruma.

Rrezistences riska ierobežošanas stratēģija 
Pastāv rezistences izveidošanās iespēja slimības ierosinātājam pret darbīgo vielu. Rezistences 
veidošanos var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, 
kurus nav iespējams paredzēt. Tādēļ par iespējamiem rezistences izraisītiem zaudējumiem 
ražotājs nevar uzņemties atbildību. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās, BASF iesaka 
ievērot ieteiktās preparāta devas.
Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, 
piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, 
preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, 
smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta 
iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, 
kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta 
ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

Ieteikumi Rovral Aqua Flo lietošanai sēklu kodināšanai

Kultūra Slimības Deva
Vasaras rapša, ziemas rapša
galviņkāpostu, ziedkāpostu, 
Briseles kāpostu un brokoļu 
sēklas

krustziežu sausplankumainība 
(Alternaria brassicae, A. brassicicola),
krustziežu sausā puve 
(Phoma lingam)

500 ml/100 kg 
sēklu

Kartupeļu sēkla melnais kraupis (Rhizoctonia solani) 20 ml/100 kg 
bumbuļu

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize.



Darba šķidruma sagatavošana un kodināšana
Sēklu / bumbuļu virsma maksimāli vienmērīgi jānoklāj ar kodni /darba šķidrumu. 
Bumbuļiem jābūt iespējami tīriem no augsnes. Ja kodināšanu veic uz stādāmās mašīnās, vislabāk, 
ja izmanto 2 sprauslas uz katru rindu. Sēklas bumbulis kritiena brīdī tiek apsmidzināts. 
Var izmantot arī rullīšu galdu, kur darba šķidrums tiek izkliedēts ar rotējošā diska palīdzību. Ar 
šo paņēmienu tiek patērēts mazāks darba šķidruma daudzums, un nodrošināta vienmērīgāka 
kartupeļu sēklas bumbuļu noklāšana.
Kartupeļu sēklas kodināšanai Rovral Aqua Flo var pievienot ūdeni, lai kopējais darba šķidruma 
daudzums nepārsniedz 2 litrus/ tonnu sēklu.
Darba šķidrums ir jāizlieto drīz pēc tā sagatavošanas.
Kodinātos sēklas kartupeļus neuzglabāt maisos ilgāk par 3 mēnešiem.
Pārējo kultūru sēklu kodināšanai izmantot neatšķaidītu Rovral Aqua Flo.
Vides aizsardzības prasības
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Izmantot 
piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības 
līdzekli un tā iepakojumu. 
Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai 
vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses 
nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas.
Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc preparāta izmantošanas tara nekavējoši 
jāizskalo ar ūdeni 3 reizes, un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma sagatavošanai. 
Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Drošības prasības personālam
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto 
individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, pieguļošas aizsargbrilles, ķīmiski necaurlaidīgi 
cimdi un slēgti apavi, nepietiekamas ventilācijas apstākļos arī P2 vai FFP2 tipa respiratoru(ar 
daļiņu fi ltru EN 143 vai 149). Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas 
un seju ar ūdeni un ziepēm.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no tiešas saules staru iedarbības un siltuma avotiem pasargātā 
noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu 
savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu 
gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai 
reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas 
termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, 
smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta 
iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, 
kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta 
ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.
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Rovral® Aqua Flo
Toimeaine: iprodioon 500 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Eesti reg. nr.: 0361/24.04.09
Seenhaiguste tõrjeks hernel, rooskapsal, 
maasikal, vaarikal ja kartuli, rapsi, kapsa ja 
dekoratiivtaimede seemnete puhtimiseks.
Rovral Aqua Flo’d võib osta ja kasutada ainult 
taimekaitsetunnistust omav isik. 
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, 
tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!
Võimalik vähktõve põhjustaja.
Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada 
pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida eemal toiduainest, joogist ja 
loomasöödast.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja 
suitsetamine keelatud.
Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena 
hävitada ohutult
Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid
Kemikaali allaneelamise korral pöörduda 
kohe arsti poole ja näidata talle pakendit 
või etiketti
Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne 
käitlemist kasutusjuhendiga
Säilitamine: Hoida ainult originaalpakendis 
jahedas, kuivas, hästi ventileeritavas, lukustatud 
kohas. Hoida külmumise eest. Kinnises 
originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib 
preparaat 2 aastat.
Hädaabi telefon: 112
Tootja: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen
Maaletooja ja turustaja: AS Baltic Agro 
Peteburi tee 44, 11415 Tallin

Partii nr ja valmistamise kuupäev: Vaata pakendil.
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz 
iepakojuma
Siuntos numeris:  žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data:  žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas:  2 metai nuo pagaminimo 

datos

Xn

Kahjulik / Kaitīgs / Kenksmingas

N

Keskkonnaohtlik / Bīstams videi / 
Aplinkai pavojingas

Fungicīds. Sēklu kodne. 
Suspensijas koncentrāts.
Darbīgā viela: iprodions 500 g/l
Reģistrācijas Nr. 0332 Reģistrācijas klase: 2.
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un 
izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: iprodions
R40 Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt 

ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
S2 Sargāt no bērniem.
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku 

barību.
S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar 

vielu.
S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt 

drošā veidā.
S36/37 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un 

aizsargcimdus.
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku 

palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā 
marķējumu.

S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no 
vides piesārņošanas. 

Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no tiešas saules staru 
iedarbības un siltuma avotiem pasargātā noliktavā, 
temperatūrā no 0° līdz +40°C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtā oriģinālā 
iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 
DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe,
Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250

Veiklioji medžiaga: iprodionas 500 g/l 
Produkto forma: vandeninė koncentruota 
suspensija
Registracijos numeris: 0354F/08
DĖMESIO!
Įtariama, kad gali sukelti vėžį
Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti 
ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 
pakitimus
Saugoti nuo vaikų
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti 
tinkamas pirštines
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią 
pakuotę ar etiketę
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis 
instrukcijomis (saugos duomenų lapais)
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina 
išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinių 
vandens telkinių, jeigu nėra nustatytas kitoks 
apsauginis atstumas pagal paviršinių vandens 
telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugo juostų 
nustatymo tvarkos aprašą. Siekiant apsaugoti bites 
ir kitus apdulkančius vabzdžius, nenaudoti augalų 
apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi 
metu
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu 
ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per 
drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS 
PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS 
ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA 
VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
REIKALAVIMUS.

Pagalbos 
informacinis 
telefonas: 
+49 180 2273 112
Avarijos atveju 
kreiptis bendruoju 
pagalbos telefonu: 
112
Registracijos savininkas: BASF A/S,
Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhaga S, 
Danija
Gamintojas: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, 
Vokietija
Gamintojo atstovas: BASF UAB,
Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343 Vilnius, Lietuva. 
Tel.: 8-5 210 74 50




