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Graudzāļu miltrasa
(Erysiphe graminis f. sp. tritici)

Stiebru lūšana (Pseudocercosporella
herpotrichoides)
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Flexity®

Miltrasa

Stiebru lūšana

Unikāls iedarbības veids pret
miltrasu – gan aizsargājošs, gan
ārstējošs, gan anti-sporulācijas
efekts

Būtiski samazina stiebru lūšanas
jeb acsveida plankumainības
infekciju

Plaša lietošanas laika amplitūda

Izcila lietusnoturība – ļoti ātri iekļūst
augos

Miltrasas apkarošana un iedarbība
pret stiebru lūšanu ar vienu darbīgo
vielu

Veiksmīga formulācija – ērti
lietojams tvertnes maisījumos

Graudaugu slimības rada pastāvīgu apdraudējumu rentablam
graudaugu ražošanas procesam, ierobežojot gan ražas
lielumu, gan kvalitāti. Lai gan lapu plankumainības ir galvenais
ražas zudumu veicinātājs graudaugu sējumos Latvijā, miltrasas
un stiebru lūšanas nozīme ar katru gadu pieaug.

Flexity® ir jauns līdzeklis lauksaimnieka rokās, lai plānotu
graudaugu slimību aizsardzības stratēģiju ar mērķi nosargāt
gan potenciālo ražas lielumu, gan kvalitāti. Flexity® satur
jaunu darbīgo vielu – metrafenonu. Tas ir nozīmīgs
papildinājums BASF plašajam un efektīvajam fungicīdu
klāstam.

Metrafenons – Flexity® darbīgā viela – ir pirmā darbīgā viela
jaunā ķīmisko vielu – benzofenonu grupā. Morfoloģiskos
novērojumos ir noskaidrots, ka metrafenons palēnina miltrasas
ierosinātāja sporu augšanu un sporulāciju uz lapu virsmas,
kā arī iekļūšanu lapu audos un hīfu veidošanos. Šāds
kombinēts iedarbības efekts nodrošina izcili spēcīgu
aizsargājošu, ārstējošu un ļoti ilgstošu aizsardzību pret miltrasu,
papildinot to ar efektivitāti pret stiebru lūšanu labību sējumos.

Galvenās Flexity®

priekšrocības

Lietošanas laiks

61-69 71-92

Jauns produkts drošai
aizsardzībai no miltrasasFlexity®



Papildus raža cnt/ha
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T0 (līdz 30 AS) Agra apstrāde var būt vērtīga augsta miltrasas riska situācijās, jo graudaugiem agrīnās stadijās miltrasa
var ierobežot sakņu attīstību un, līdz ar to, barības vielu uzņemšanu. Papildus ieguvums, ko nodrošina Flexity lietošana
pret miltrasu 30. attīstības stadijā, ir tā iedarbība uz stiebru lūšanu.

T1 (31/32 AS) Šis ir visizplatītākais pirmās apstrādes laiks vairuma graudaugu slimību ierobežošanai. Šī smidzinājuma
mērķis ir aizsargāt 3. lapu, vienlaicīgi nodrošinot zināmu ārstējošu iedarbību uz 4. lapu, un aizsargājošu iedarbību
uz 2. lapu. Šis ir arī optimālākais laiks stiebru lūšanas ierobežošanai. Miltrasa šajā laikā bieži ir jau sastopama sējumā
un tai nepieciešama īpaša ierobežošanas stratēģija.

T2 (37/49 AS) Galvenais fungicīdu lietošanas laiks graudaugu sējumos, kas visbūtiskāk ietekmē ražu. Mērķis ir
aizsargāt divas augšējās lapas. Miltrasas ierobežošana ir būtiska.

T3 (51/69 AS)  Vārpas aizsardzība. Miltrasas apkarošanas ekonomiskā efektivitāte šajā apstrādē parasti neattaisnojas.

Iekļūšana augā un pārvietošanās

Daļa no izsmidzinātā produkta tiek uzņemta caur augu lapām
un pārvietojas akropetāli, virzienā uz lapu galiem un malām.
Līdztekus tam notiek darbīgās vielas izplatīšanās gāzu difūzijas
ceļā. Patiecoties šādam pārvietošanās veidam, arī
neapstrādātās augu daļas saņem fungicīda aizsardzību.
Šādas aizsardzības apjoms var atšķirties dažādos apstākļos,
bet pētījumi apstiprina metrafenona pārvietošanos aptuveni
10 cm attālumā. Secinājums: zemāko lapu apstrāde ar Flexity®

nodrošina arī augšējo lapu aizsardzību no miltrasas.

Elastīgs lietošanas laiks: no stiebrošanas sākuma (AS 30)
līdz ziedēšanas vidum (AS 65).

Lietus noturība

Lietus 1 stundu pēc smidzināšanas nesamazina fungicīda
efektivitāti. Bet eksperimentos noskaidrots, ka pat 5 minūtes
pēc smidzināšanas, kad darba šķīdums vēl nav nožuvis,
tiek nodrošināta ļoti laba miltrasas apkarošanas efektivitāte.

Bioloģisko izmēģinājumu rezultāti

Flexity® ļoti efektīvi apkaro graudzāļu miltrasu, ko ierosina
Erysiphe graminis. Tam piemīt teicama ārstējošā iedarbība
un atšķirībā no citiem šobrīd pieejamajiem fungicīdiem –
arī ļoti ilgstoša aizsargājošā iedarbība (līdz pat 6 – 7 nedēļām).
Šī “dubultā iedarbība” padara Flexity® par izvēles vērtu
produktu cīņā ar miltrasu graudaugos.

Efektīva miltrasas apkarošana pozitīvi atsaucas uz graudaugu
ražu. Izmēģinājumu rezultāti norāda uz būtisku ražas
pieaugumu visos gadījumos.

Papildus Flexity®  teicamajai efektivitātei pret miltrasu, tas
nodrošina ļoti vērtīgu iedarbību pret stiebru lūšanu.

Stiebru lūšana, ko ierosina Pseudocercosporella
herpotrichoides, ir vissvarīgākā no graudaugu sakņu
slimībām. Novājināti un bojāti stiebri var veldrēties, kas ir
ļoti uzskatāmas un nopietnas sekas, jo spēcīgas infekcijas
gadījumā izraisa lielus ražas zudumus.

Papildus iegūtā kviešu raža
Dānijas Lauksaimniecības Zinātņu institūts, 2000 – 2001, (n = 7)
Divas apstrādes (AS 31 un AS 45 – 55)
Raža kontrolē 76,5 cnt/ha

Ražas pieaugums ziemas kviešos
Valsts augu aizs. pētījumu centrs, Poķi, 2004, (n = 1) šķirne: Kobra
Visi fungicīdu varianti 14.06. migloti ar Opus 0,5 l/ha (AS 59),
Miltrasas izplatība kontrolē 14.06. = 72,5%, raža kontrolē 80,1 cnt/ha
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Flexity® 0,25 l/ha
AS 31

Flexity®  0,25 l/ha+
Corbel® 0,25 l/ha

AS 31

Flexity® 0,5 l/ha
AS 31

6,3 5,7

7,3

AS – attīstības stadija

Kontrole
80,1 cnt/ha

Corbel® Flexity®

Kontrole
76,5 cnt/ha

Pilna deva 1/2 devas 1/4 devas



 www.agro.basf.lv

Pirms preparāta lietošanas izlasiet

lietošanas instrukciju!

Lietošanas rekomendācijas

Miltrasas ierobežošanai graudaugos Flexity® var lietot no stiebrošanas

sākuma (AS 30) līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 65).

Deva: 0,25 - 0,5 litri/ha

Lapu plankumainību ierobežošanai ieteicams lietot Flexity® tvertnes

maisījumā ar Tango Super, Allegro Super vai OperaN.

Stiebru lūšanas (acsveida plankumainības) ierobežošanai Flexity®

jālieto stiebrošanas sākuma stadijās. Visu graudaugu sējumos

optimālākais apstrādes laiks ir no 30. līdz 32. attīstības stadijai.

Deva: 0,5 litri/ha

Fungicīds graudzāļu miltrasas (Erysiphe graminis) un stiebru

lūšanas (Pseudocercosporella herpotrichoides) ierobežošanai

graudaugu sējumos.

Reģistrācijas numurs: 0265

Reģistrācijas klase: 2

Darbīgā viela: metrafenons 300 g/l

Formulācija: suspensijas koncentrāts

Deva: 0,25 – 0,5 l/ha

Iepakojums: 1 l

BASF Crop Protection

Lambertu iela 33 B,
Mārupe, LV 2167, Latvija
Tālruņi: 67 508 250
         67 893 555
         67 893 556

Flexity®


