
Fiesta T Fiesta ® T

Fiesta T ir herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju
nezāļu apkarošanai cukurbiešu un lopbarības
biešu sējumos. Tas sastāv no divām darbīgajām
vielām. Viena no tām hloridazons ir Piramīna
Turbo sastāvā, otra darbīgā viela - kvinmeraks
ir pievienota, lai uzlabotu preparāta efektivitāti
pret tādām grūti apkarojamām nezālēm kā ķeraiņu
madaru, panatrēm u.c. Preparāts iedarbojas uz

nezālēm caur sakņu sistēmu un, lietojot pēc
sadīgšanas, arī caur lapām.
Pietiekošs augsnes mitrums veicina iedarbības
efektivitāti. Ja smidzināšanas laikā augsnes
virskārta ir sausa, herbicīda iedarbība būs
redzama tikai pēc lietus. Fiesta T ir selektīvs
visām zināmajām cukurbiešu un lopbarības biešu
šķirnēm.

Preparāta apraksts
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Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai cukurbiešu
un lopbarības biešu sējumos

Reģistrācijas Nr.

Reģistrācijas klase:

Darbīgās vielas:

Formulācija:

Iepakojums:

Herbicīdi

Ļoti laba

Ķeraiņu madara Panātres Parastais suņpētersīlis
Veronikas Magones

Vidēja

Tīruma pavirza Tīruma pērkone Tīruma sinepe (zvēre)
Amarants Kumelītes Blusu sūrene
Sīkziedu sīkgalvīte Tīruma naudulis Ganu plikstiņš
Asais aklis Melnā naktene Vēja griķis
Parastā virza

0174

2.

hloridazons 360 g/l

kvinmeraks 60 g/l

suspensijas koncentrāts

10 l

Nepietiekama

Ārstniecības matuzāle Balandas Balodenes
Maura sūrene Vīķi Lauka vijolīte (atraitnīte)

Fiesta T nav efektīvs pret sakņu un sakņu dzinumu nezālēm un daudzgadīgajām
viendīgļlapju nezālēm.

Efektivitāte pirmsdīgstu apstrādē
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Herbicīdi

Cukurbiešu un lopbarības biešu platībās pirms kultūrauga sadīgšanas

Deva: 3.5 - 6.0 l/ha Fiesta T. Preparāta deva pirms biešu sadīgšanas lielā mērā
atkarīga no augsnes mehāniskā sastāva:

- vieglās, smilšainās augsnēs ieteicams lietot 3.5 - 4.0 l/ha preparāta,
- vieglās līdz vidēji smagās smilšmāla augsnēs - 5.0 l/ha,
- augsnēs ar augstu organisko vielu saturu - 6.0 l/ha.

Fiestu T var lietot gan pirms biešu sējas, gan arī pēc biešu sējas līdz sadīgšanai
(līdz 3 dienām pirms biešu sadīgšanas). Apsmidzinot augsni pirms biešu sējas
ar Fiestu T, iestrāde augsnē nav obligāta, bet sausos apstākļos tā palīdzēs
nodrošināt preparāta pietiekošu efektivitāti.

Pēcdīgstu apstrādēs Fiesta T var lietot arī maisījumos ar visiem Betanālu grupas
herbicīdiem, kā arī Goltiku.

Ja organiskās vielas saturs augsnē pārsniedz 4 - 5%, ieteicams veikt apstrādi
tikai pēc biešu sadīgšanas.

Lietošana

Ievērojiet! Biešu dīgšana vai augšana var tikt traucēta tikai tajā gadījumā,
ja ir ļoti nelabvēlīgi augšanas apstākļi, piemēram, stipras lietusgāzes,
augsnes plaisāšana, stipri kaitēkļu bojājumi vai arī, ja biešu sēja veikta
pārāk dziļi. Ja apstrade veikta pēc biešu sadīgšanas temperatūrā, kas
augstāka par +25°C, spožā saulē vai uz mitras lapotnes, var tikt novērota
īslaicīga lapu dzeltēšana.

Pēcietekme: Fiesta T saglabā iedarbību augsnē no vairākām nedēļām līdz
pat pāris mēnešiem, atkarība no devas, laika apstākļiem un augsnes, taču tas
neietekmē nākošā gada kultūrauga izvēli šajā laukā. Ja kaut kādu apstākļu dēļ
bietes gājušas bojā, tajā pašā gadā šajā laukā var audzēt cukurbietes un
lopbarības bietes, galda bietes, kukurūzu vai mangoldu.

Tvertnes maisījumi: Fiestu T var lietot tvertnes maisījumos ar Piramīnu Turbo,
Betanalu Ekspertu, Betanālu Plus u.c. šīs grupas herbicīdiem, Goltiku, kā arī
insekticīdiem Fastaku 50, Kestaku 50, Fjuri u.c.  Maisījumos ar Betanālu grupas
herbicīdiem Fiestu T pievienot pēc Betanāla iepildīšanas bākā. Jaucams ar
vairumu šķidro mēslojumu.

Pirms lietošanas kannu labi sakratīt!
Ieteicamais darba šķīduma daudzums: pirsmdīgstu apstrādēs: 200 - 400
l/ha, pēc biešu sadīgšanas maisījumā ar citiem herbicīdiem: 150 - 200 l/ha.

Kairinošs (Xi)
Bīstams videi (N)
R43, R51/53, S2, S13, S20/21, S24, S35, S37, S46, S57*
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

* Riska (R) un drošības (S) frāžu atšifrējumu skatīt 137. lappusē.
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