
Efilor® vēl efektīvāks fungicīds pret
balto puvi rapšu sējumos



Pozitīvo fizioloģisko iedarbību uz augiem un rezultātā uz
ražu un tās kvalitāti pieņemts dēvēt par AgCelence. Tā ir
izcilība, kas nodrošina vairāk par vienkāršu aizsardzību.

Divu darbīgo vielu boskalīda un metkonazola kombinācija uzlabo efektivitāti pret balto puvi.

Micēlijs
Sporas

Kontrole Cantus® 0.5 kg/ha Juventus® 90 0.7 l/ha Efilor® 1.0 l/ha

Micēlija attīstība

Sporu dīgšana

Boskalīds pasargā augu no ārpuses, kavējot sporu dīgšanu uz lapu un stublāju
virsmas, metkonazols kavē micēliju attīstību augā. vidēja iedarbība

laba iedarbība

Efilor® ir jauna fungicīda formulācija
lietošanai rapšu sējumos.

Dažādu darbīgo vielu – boskalīda
un metkonazola apvienojums
nodrošina izcili efektīvu aizsardzību
no svarīgākajām rapša slimībām –
baltās puves un krustziežu
sausplankumainības.

Boskalīda iedarbība aizkavē
priekšlaicīgu pāksteņu
atvēršanos – mazāki ražas zudumi.

Šķidras formulācijas
priekšrocības:

ērtāka dozēšana un lietošana,

vienmērīgāka augu pārklāšana,

labāka darbīgo vielu noturība
uz augiem.

Lielāka raža

Efektīva
slimību
kontrole

Intensīvāka
augšana

Efektīvāka
fotosintēze
Augstāks
hlorofila saturs
Vairāk uzņemtu
barības vielu

Augi labāk
pārvar stresa
situācijas

Sausums,
aukstums, vējš
Novērš
priekšlaicīgu
nokalšanu un
pāksteņu
atvēršanos

Efilor®



Apstrādes laiks pret balto puvi sākot no agras ziedēšanas
stadijas līdz ziedēšanas vidum (AS 63 - 65).

Sklerociji dīgst un
asku sporas ar vēju
nonāk uz augiem

Sporas inficē stublāju

Stublājos attīstās
sklerociji

Sklerociji nonāk augsnē

Sporas, kas nonākušas
uz ziedlapiņām ir

infekcijas avots

Infekcijas pazīmes
– bojāts stublājs

Kontrole Juventus®

0.8 l/ha
Cantus®

0.5 kg/ha
Efilor®

1.0 l/ha

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Raža t/ha

Avots: Latvijas Valsts augu aizsardzības
pētniecības centrs 2010.

Kontrole Efilor®

1.0 l/ha
Cantus®

0.5 kg/ha

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Raža t/ha

Avots: BASF, vidēji 17 izmēģinājumos
Lielbritānijā.
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Kontrole Efilor®

1.0 l/ha
Cantus®

0.5 kg/ha

Infekcija %

Avots: BASF, vidēji 15 izmēģinājumos
Lielbritānijā.

Efilor®

Efilor® lietošanas laiks

AS 63 AS 65

Baltās puves
(Sclerotinia sclerotiorum)
attīstības cikls

Efilor® efektivitāte
pret balto puvi Efilor® ietekme uz ražas pieaugumu



Darbīgās vielas boskalīds 133 g/l
metkonazols 60 g/l

Deva 0.7 - 1.0 l/ha
Kultūras ziemas un vasaras rapsis
Formulācija SC (suspensijas koncentrāts)
Reģistrācijas numurs 0372
Iepakojums 5 l

Fungicīds pret balto puvi rapšu sējumos

Lai nepakļautu riskam cilvēkus
un vidi, izlasīt un izpildīt
lietošanas instrukcijas prasības!

Efilor®

BASF Crop Protection
Lambertu iela 33 B,

Mārupe, LV 2167, Latvija
Tālruņi: 67 508 250

         67 893 555
         67 893 556

www.agro.basf.lv


