
Tīri graudaugu
sējumi jau rudenī

Flight® Forte



Flight® Forte ir jauns herbicīds īsmūža viendīgļlapju

un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas

kviešos, ziemas miežos, rudzos un tritikālē rudenī.

Rudenī sadīgušas nezāles ziemāju sējumos rada nopietnu
konkurenci pēc barības vielām starp nezālēm un graudaugiem,
ierobežo cerošanu, kā arī apdraud pārziemošanu.

Nezāļu problēmas var būt specifiskas un atšķirties dažādos
laukos. Bieži to ierobežošana nav atrisināma ar vienu herbicīda
apstrādi pavasarī. Daudzos gadījumos ekonomiski pamatots
risinājums ir herbicīda lietošana rudenī pret tām nezālēm,
kuras visbūtiskāk ietekmē ražu.

Ko dod herbicīdu lietošana
ziemāju sējumos rudenī?

Flaita darbīgās vielas pieder atšķirīgām ķīmisko vielu grupām,
salīdzinot ar citiem herbicīdiem. Līdz ar to, abu Flight® Forte
darbīgo vielu kombinācija nodrošina labu efektivitāti uz
vairākām tā saucamajām “problēm-nezālēm”, kuras vienmēr
iepriekš ir tikušas ierobežotas tikai daļēji un nepilnīgi,
piemēram, vijolītes, veronikas u.c.

Nezāļu spektrs

Flight® Forte nodrošina labu
efektivitāti pret sekojošām nezālēm:

īsmūža viendīgļlapju nezāles –
maura skarene (Poa annua),
parastā skarene (Poa trivialis),
parastā gaiļsāre (Echinochloa crusgalli)

īsmūža divdīgļlapju nezāles –
tīruma vijolīte (Viola arvensis),
parastā virza (Stellaria media),
veronikas (Veronica spp.),
ķeraiņu madara (Galium aparine),
tīruma neaizmirstulīte (Myosotis arvensis),
sārtā panātre (Lamium purpureum),
maura sūrene (Polygonum aviculare),
zīda magone (Papaver rhoeas),
ganu plikstiņš (Capsela bursa-pastoris)
un citas divdīgļlapju nezāles.

Ziemājos sadīgušo rapsi ar Flaitu iespējams apkarot 
līdz tā 2 lapu stadijai.

pret rudzu smilgu (Apera spica-venti) Flight® Forte ir
vidēja līdz laba efektivitāte.

Kā Flight® Forte iedarbojas uz nezālēm?

Flight® Forte satur divas darbīgās vielas: pendimetalīnu un
pikolinafēnu. Katrai no tām ir atšķirīgs darbības mehānisms
uz nezālēm:
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nezālēm

Iedarbības
veids
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Lietošana

Visaugstāko efektivitāti un ilgstošu iedarbību var sasniegt,
ja smidzināšanas laikā ir pietiekams augsnes mitrums un
nezāles ir dīgļlapu vai pirmo īsto lapu stadijā. Herbicīds ir
efektīvs arī tad, ja 7 dienu laikā pēc tā lietošanas nolīst lietus.
Ilgstoša sausuma apstākļos augsnes iedarbība samazinās.

Lietošanas laiks

Graudaugu sējas dziļumam jābūt vismaz 2 – 3 cm,
augsnei jābūt labi sastrādātai, nodrošinot sīkdrupatainu
augsnes struktūru.

Izmēģinājumu rezultāti

Herbicīdu efektivitātes izmēģinājums, Ziemas kvieši “Kobra”, Latvija, 2005. Smidzināts 28.10.04. Nezāļu uzskaite 13.06.05. (228 dienas pēc smidzināšanas)

Deva 1,5 – 2,0 l/ha.

Parasto virzu, veronikas, sārto panātri, zīda magoni, ķeraiņu
madaru un lauka vijolītes var apkarot ar devu: Flight® Forte
2,0 l/ha. Flight® Forte var lietot maisījumos ar citiem rudens
herbicīdiem.

Flight® Forte lietošana rudenī kopējā
nezāļu apkarošanas stratēģijā

Uzlaboti graudaugu cerošanas apstākļi –

lielāks vārpu skaits uz m2.

Labāki barības vielu, mitruma un gaismas

apstākļi pateicoties samazinātai

konkurencei.

Atslogota agro pavasara darbu sezona –

efektīvāka tehnikas un darbaspēka resursu

izmantošana.

Iespējams veikt atkārtotu herbicīda

apstrādi, ja nepieciešams.

Brīva pēckultūru izvēle pēc Flight® Forte

lietošanas.

Flight® Forte izsmidzina graudaugu 1 līdz 3 lapu
stadijā (AS 11 – 13) – aptuveni 3 nedēļas pēc sējas.
Optimāls lietošanas laiks ir labības 1 – 2 lapu stadijā,
kad nezāles ir ļoti mazas – dīgļlapu līdz pirmo īsto
lapu stadijā. Flight® Forte lietošana labību cerošanas
stadijā samazinās herbicīda efektivitāti, jo apstrādes
brīdī nezāles var būt pārāk lielas.
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Pirms preparāta lietošanas izlasiet

lietošanas instrukciju!

Flight ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds

īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu

apkarošanai ziemas kviešos, ziemas miežos,

rudzos un tritikālē rudenī.

Reģistrācijas Nr.: 0292

Reģistrācijas klase: 2

Darbīgās vielas: pikolinafēns 16 g/l
pendimetalīns 320 g/l

Formulācija: SC – suspensijas koncentrāts

Deva: 1,5 – 2,0 l/ha

Iedarbības veids: sistēmas iedarbība,
caur augsni un dīgstiem

Iepakojums: 10 litri

Flight® Forte

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


