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spurgaliņām

Graudaugu veldre

Veldres apmērs un pakāpe mainās gadu 
no gada un rada finansiālus zaudējumus, jo 
tās ietekmē pieaug kulšanas un kaltēšanas 
izmaksas, kā arī negatīvi tiek ietekmēti graudu 
kvalitātes rādītāji. 

Sējumu veldrēšanos var veicināt, tādi faktori, 
kā garstiebrainas šķirnes izvēle, agra sēja, 
sabiezināti sējumi, silta ziema, lielas slāpekļa 
mēslojuma devas, stiebru lūšanas infekcija 
(Pseudocercosporella herpotrichoides), lietus, 
vējš, krusa u.c. faktori.  

Augu augšanas regulatoru izmantošana 
samazina stiebru garumu un palielina diametru, 
nodrošinot labāku izturību pret lūšanu. 
Rezultātā būtiski tiek samazināts veldres risks, 
kas savukārt atvieglo ražas novākšanu un 
palielina tās apjomu.  

 

Stiebru veldre Sakņu veldre
• Stiebri noliecas / lūzt

•  Pēc stipra vēja un spēcīgām 
lietusgāzēm

• Nepietiekama iesakņošanās, 
noenkurošana

• Pēc ilgstošām lietavām

Darbīgās vielas 

Medax® Max satur divas darbīgās vielas - kalcija 
proheksadionu un etil-trineksapaku.

Kalcija proheksadions ir darbīgā viela, kas pieejama 
tikai BASF ražotajos preparātos. Tā aktivizējas tvertnes 
maisījumā, nonākot saskarē ar ūdeni un paskābinātāju - 
amonija sulfātu. 

Etil-trineksapaks kļūst aktīvs tikai pēc iekļūšanas augā 
un iesaistīšanās augu vielmaiņā. Šis process ir atkarīgs no 
temperatūras un apgaismojuma apstākļiem. 

Kalcija 
proheksadions

Etil-trineksapaks

Iedarbības veids Ātrs Lēns

Aktivitāte augā        Īsa-vidēja        Vidēja-ilga

Abām darbīgajām vielām ir nepieciešama aktivizēšana, lai tās 
sāktu darboties augā.

Amonija sulfāta ietekmē kalcija 
proheksadions aktivizējas nekavējoties. 

Tas notiek neatkarīgi no gaismas un 
temperatūras

Proheksadions aktivizējas, 
izšķīstot ūdenī

Metabolie procesi augā ir atkarīgi 
no gaismas intensitātes un 

temperatūras

ca 

15/24 

ca 

15/24 

Tūlītēja iedarbība   

•  Kalcija proheksadions iedarbojas nekavējoties 
pēc nonākšanas auga audos

• Augšanas regulēšana sākas neilgi pēc sējumu 
apstrādes

• Vislielākā ietekme ir uz apakšējo starpmezglu    
posmu augšanu 

Ilgstoša iedarbība

• Etil-trineksapaks pārveidojas pēc iekļūšanas 
augā, kā rezulātā notiek tā aktivizēšanās

•  Uzkrājas augos, lai ilgstoši nodrošinātu iedarbību 
uz to regulēšanu 



Medax® Max iedarbība ir mazāk atkarīga no 
temperatūras un gaismas apstākļiem:

Temperatūra 
 • Piemērots agrai apstrādei

 • Lietojams plašā temperatūras diapazonā            
no 5 - 25 °C

 • Tūlītēja iedarbība un vienmērīga augšanas 
regulēšana arī pie zemām temperatūrām

Gaismas intensitāte
 • Lai darbīgās vielas sāktu darboties, nav 

nepieciešama UV radiācija
Bezlietus periods
 • Efektīvs jau vienu stundu pēc apstrādes

Iedarbības veids

Samazināts stiebra garums   Lielāks stiebra diametrs    Lielāka sakņu biomasa

Neapstrādāts                        Medax® Max Neapstrādāts                 Medax® Max Neapstrādāts             Medax® Max

Spēcīgāka augu balsta sistēmaMazāks veldres risks lapu un     
vārpu svara izmaiņu rezultātā (īpaši 
pēc lietavām), pateicoties zemāk         

izvietotam smaguma centram

Samazināts stiebra liekšanās un 
lūšanas risks

Piemērots lietošanai plašā temperatūras 
diapazonā

Optimālās temperatūras diapazons

Dienas zemākā vidējā temperatūra

Hlormekvata 
hlodīrs

Medax®

Max
Etiltrineksa-

paks
Etefons
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Visplašākais lietošanas diapazons



Ērta lietošana

Medax® Max unikālā un patentētā formulācija nodrošina ērtu tā lietošanu. Preparāta granulas ir viegli 
beramas, neput un nerada nepatīkamu smaku.

40 % 
amonija sulfāts 

12,5 %  
darbīgās vielas 

40% kalcija proheksadions 

60% etil-trineksapaks

Medax® Max granula

47,5 % 
papildvielas 

Inovatīva formulācija 

Pateicoties inovatīvai tehnoloģijai, Medax® Max 
ir apvienotas atšķirīgas sastāvdaļas: 

1. Kalcija proheksadiona un etil-trineksapaka 
kombinācija nodrošina stabilu augu augšanas 
regulāciju un uzlabo sakņu sistēmas attīstību.

2. Amonija sulfāts ietekmē darbīgās vielas 
aktivizējas stabili un vienmērīgi.

3. Papildvielas nodrošina optimālu un ātru 
preperāta uzņemšanu augā. 

Uzpildes tvertnē Medax® 
Max jāpievieno lēni un 
pakāpeniski, ļaujot granulām 
izšķīst

Pirms novietošanas 
glabāšanai, Medax® Max 
vāks ir cieši jānoslēdz

Nodrošināt darba šķidruma 
maisīšanu transporta un 
darba laikā

Izlietoto trauku iespējams 
ātri un viegli izskalot 



Ziemas kvieši «Zentos», 2015. - 2016.gads Ziemas kvieši «Skagen», 2015.gads

Raža t ha-1

   
 

25 29 30 31 32 37 39

   
 

25 29 30 31 32 37 39

Medax® Max 0,3 – 0,75 kg/ha Medax® Max 0,5 – 0,75 kg/ha

 
Lietošanas ieteikumi ziemas kviešu sējumos: Lietošanas ieteikumi ziemas miežu sējumos:

   
 

25 29 30 31 32 37 39

   
 

25 29 30 31 32 37 39

Lietošanas ieteikumi rudzu un tritikāles sējumos: 

Medax® Max 0,3 – 0,5 kg/ha Medax® Max 0,3 – 0,5 kg/ha

Lietošanas ieteikumi auzu*, vasaras miežu un 
vasaras kviešu** sējumos:

*Nelietot pēc AS 34        **Pēc AS 35 nepārsniegt 0,3 kg/ha

Izmēģinājumu rezultāti

Medax® Max ietekme uz augu garumu un ražu

Izmēģinājums Dotnuva, Lietuva
n=1

Augu
garums, cm

Cycocel 1,5 l/ha
(25–29) +

Medax Max 0,3 kg/ha
(31–33)

Medax Max
0,5 kg/ha 
(31–33)

Kontrole
(bez apstrādes)

Etil-trineksapaks
0,4 l/ha (31–33)

t ha-1

Augu garums, cm

m

Izmēģinājumi LLU MPS «Pēterlauki», 
Jelgavas novads
n=2

7,5

7,6

7,7

7,8
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8

8,1

7,5

8

107

99

84

1007,9

7,6

Augu
garums, c

0,5 Medax Max
(31 - 32) + 0,3 
Medax® Max 

(37)

1,5 Cycocel 
(29-30) + 0,5 
Medax Max 

(37)

0,5 Medax Max
(29 - 30) + 0,3 
Medax® Max 

(37)

Kontrole
(bez aps-
trādes)

0,75 Medax® 
Max

(31 - 32)
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BASF Crop Protection 
Lambertu iela 33 B, Mārupe,
LV 2167, Latvija 
Tālruņi: 67 893 556

67 893 555
67 893 558

Lejuplādē mobilo lietotni 
„Agronoma palīgs“

• Novērš veldres risku, efektīvi samazinot 
stiebru garumu

• Labāk attīstīta labību sakņu sistēma

• Darbojas neatkarīgi no laika apstākļiem

• Plašs apstrādes laika intervāls

• Lietojams visām graudaugu kultūrām

• Saudzīgs pret kultūraugiem 

• Laba saderība ar citiem AAL

• Bezlietus periods tikai viena stunda 

www.agro.basf.lv

Darbīgās vielas 50 g/kg kalcija proheksadions 
 75 g/kg etil-trineksapaks

Preparatīvā forma Ūdenī šķīstošas granulas, kas satur ūdens kondicionētāju. 
Viegli lietojamas, bez nepatīkamas smakas, nemaina 
konsistenci glabāšanas laikā

Rekomendētās kultūras Visi graudaugi (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasa-
ras mieži, rudzi, tritikāle, auzas)

Apstrādes laiks 29 - 49 AS: ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle 
29 - 39 AS: vasaras kvieši, vasaras mieži 
29 - 34 AS: auzas

Devas* ziemāju graudaugiem: 0,3-1,0 kg/ha 
vasarāju graudaugiem: 0,3-0,5 kg/ha

Iepakojums 6,0 kg

* Detalizētu lietojumu skatīt BASF Augu aizsardzības līdzekļu rokasgrāmatā vai mājaslapā www.agro.basf.lv

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

Medax® Max


