
Stingrs pamats
bagātai ražai

Jauns augšanas regulators

Medax® Top



* pētījumi siltumnīcās rāda, ka neliela kalcija- proheksadiona koncentrācija
samazina etilēna veidošanos kultūraugos, kas cieš no sausuma

Daudzie izmēģinājumi un Medax® Top lietošana ražošanas
sējumos uzrāda ražas pieaugumu arī tad, ja veldres nav.

Ieguvums no Medax® Top fizioloģiskās iedarbības ir –
lielāka raža!

Ietekme uz augu garumu
Pa kreisi: neapstrādāts
Pa labi: apstrādāts ar Medax® Top

Medax® Top ir jauns augu augšanas regulators labību stiebru
garuma saīsināšanai, lai novērstu veldri un samazinātu
iespējamos ražas zudumus ziemāju graudaugu sējumos.
Zemāks stiebrs un samazināta veldre atvieglo ražas novākšanu,
samazina kaltēšanas izmaksas, uzlabo graudu kvalitāti un
palielina ražu.

Medax® Top satur 2 darbīgās vielas - mepikvāta hlorīdu un
pilnīgu jaunu darbīgo vielu – kalcija proheksadionu. Šī unikālā
kombinācija un modernā formulācijas tehnoloģija nodrošina
virkni priekšrocību salīdzinājumā ar šobrīd pieņemtajiem
nozares standartiem.

Labību garumu un stiebru stiprību nosaka dažādu augu
hormonu līdzsvars. Izmainot šo līdzsvaru, pamatos mainās
auga proporcijas (dizains). Pateicoties augu augšanas
regulatoriem, kuri iedarbojas uz augu hormonu sistēmu,
mūsdienās ir iespējams virzīt augu uzbūves proporcijas
agronomiski vēlamā virzienā.

Produktu izvēle, lietošanas laiks un devas ietekmēs rezultātu.

Iedarbības veids

Medax® Top kavē giberelīnu (giberelīnskābe ir hormons, kurš
veicina augu augšanu garumā) sintēzi, kas ietekmē šūnu
stiepšanos garumā.

saīsina stiebra apakšējos posmus
uzlabo stiebra stiprību
veicina sakņu sistēmas spēju uzņemt
barības vielas un ūdeni
uzlabo produktīvo cerošanu

saīsina un padara stiprāku vidējo un
augšējo stiebra daļu

Medax® Top priekšrocības attiecībā
uz fizioloģisko iedarbību:

30 31 32 37 39 49 51

30 - 32 32 - 39

30 - 32 AS

32 - 39 AS

Ietekme uz stiebra sieniņu biezumu
Augšā pa kreisi: neapstrādāts
Lejā pa labi: apstrādāts ar Medax® Top

Lielāks hlorofila saturs lapās – intensīvāka fotosintēze

Šaurāks lapu leņķis nodrošina vairāk gaismas apakšējām
lapām

Lielāka izturība pret stresu, ko izraisa sausums vai slimību
bojājumi  (zemāks etilēna līmenis*)

Lielāka izturība pret sakņu pamatnes slimībām, piem.
acsveida plankumainību

Palielināta citokinīna veidošanās (augu hormons citokinīns
būtiski ietekmē graudu raupjumu, novirzot barības vielu
asimilātus no lapām un stiebra uz graudiem)
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Stiebra garums

Stiebra stiprība

Labāk attīstīta
sakņu sistēma

Labāka veldres
izturība

Medax® Top galvenās priekšrocības
veldres riska samazināšanā:

Efektīvi saīsina stiebru garumu

Palielināts stiebra šūnu sausnas un lignīna
saturs, kas būtībā nodrošina lielāku stiepes
stiprību

Lielāka sakņu biomasa uzlabo barības vielu
un ūdens uzņemšanu un nodrošina
spēcīgāku auga balsta sistēmu

Palielināta izturība pret stiebru un sakņu
veldri

Medax® Top



Ūdens kondicionētāja (piemēram, amonija sulfāta) pievienošana
var intensificēt kalcija proheksadiona uzņemšanu, īpaši tad,
ja tiek izmantots ūdens ar lielu cietību.

Augšanas regulatoru ietekme uz augu garumu (cm)
un ražu (cnt/ha)
Ziemas kvieši ‘Zentos’, Pēterlauki, Latvija 2008. gads

Dažādu augšanas regulatoru
iedarbības salīdzinājums

Produktu īpašības

Augu garuma samazināšana

Stiebra stiprības palielināšana

Veicina sakņu veidošanos  

Efektīvs plašā t° amplitūdā

Augu garuma izlīdzināšana

Saudzīga iedarbība uz augiem

Ātra iedarbība, tūlītējs efekts

Ilgiedarbīgs

Elastīgs lietošanas laika
diapazons

Palielinās hlorofila saturs lapās

Palielināts citokinīnu daudzums
(ražas efekts)  

Kavēta etilēna veidošanās
(mazāks augu stress)  

Potenciāla stieblūšanas
samazināšanās   

           būtiska iedabība         daļēja iedarbība

Izmēģinājumu rezultāti

Hlormekvāts

Etil-trineksapaks

Medax® Top

Avots: BASF
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AS 29
Cikocels
1.0 l/ha----

Terpāls
1.5 l/ha

Medax® Top
1.0 l/ha

Medax® Top
0.75 l/ha

Medax® Top
0.5 l/ha

AS 37 -

Augstums (cm) Raža (cnt/ha)

Medax® Top darbojas plašākā
temperatūru amplitūdā

Vidējās diennakts temperatūras ietekme uz dažādu augšanas
regulatoru iedarbību.

Lietošanas ieteikumi ziemas miežu
un tritikāles sējumos

Medax® Top 0.75 - 1.5 l/ha

29 30 31 32 37 3925

Lietošanas ieteikumi ziemas
kviešu un rudzu sējumos

Cikocels 750
1.0 l/ha

Medax® Top
0.5 - 0.75 l/ha

Dalīta apstrāde

29 30 31 32 37 3925

Medax® Top 0.75 - 1.5 l/ha

29 30 31 32 37 3925

Viena apstrāde Viena apstrāde

Cikocels 750 Medax® TopEtil-trineksapaksEtafons

Optimālā temperatūra Zemākā vidējā t°, pie kuras var lietot
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Reģistrācijas Nr. 0347
Darbīgās vielas kalcija proheksadions 50 g/l

mepikvata hlorīds 300 g/l
Preparatīvā forma Suspensijas koncentrāts
Rekomendētās Ziemas kvieši, ziemas mieži,
kultūras rudzi un tritikāle

Reģistrētā deva 0,75 - 1,5 l/ha
Savietojamība Lietojams tvertnes maisījumos

ar fungicīdiem, herbicīdiem,
insekticīdiem, citiem augu
augšanas regulatoriem vai lapu

 mēslojumu

BASF Crop Protection

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

Savstarpēji papildinošas darbīgās vielas un
inovatīva formulācija nodrošina stabilu
efektivitāti

Plašāks praktiskās pielietošanas laika
intervāls, jo efektivitāte mazāk atkarīga no
gaisa temperatūras un gaismas intensitātes

Darbojas plašā temperatūru amplitūdā

Plašākas iespējas tvertnes maisījumiem

Ātra sākuma iedarbība ar ilgstošu ietekmi

www.agro.basf.lv

Pirms preparāta lietošanas
izlasiet lietošanas instrukciju!

Medax® Top


