
Fungicīds slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu,
ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu, tritikāles un
cukurbiešu sējumos

Opus satur vienu darbīgo vielu - epoksikonazolu,
kam raksturīga spēcīga ārstnieciska un
aizsargājoša iedarbība pret lielāko daļu
graudaugu un cukurbiešu slimību.
Epoksikonazolam ir sistēmas iedarbība, tas
iekļūst augā un pārvietojas pa tā vadaudu
sistēmu virzienā uz augšu.

Opus ir īpaši efektīvs pret graudaugu rūsām, kā
arī lapu un vārpu plankumainībam, tādēļ to var
izmantot arī maisījumu veidošanai ar citiem
fungicīdiem, kuri nav tik efektīvi šo slimību grupu
apkarošanā. Epoksikonazola spēcīgās

ārstnieciskās īpašības ir izmantotas arī citos
BASF graudaugu fungicīdos. Tas ietilpst arī tādos
plaši pazīstamos preparātos kā Tango Super,
Allegro Super, Opera N kā arī Duets Ultra.

Cukurbiešu sējumos Opus efektīvi kontrolē visas
Latvijā sastopamās nozīmīgās lapu slimības.
Biežāk sastopamās (biešu lapu sīklpankumainība
un biešu lapu baltplankumainība) lapu slimības
labvēlīgos apstākļos var radīt ievērojamus
zaudējumus gan uz ražas apjoma, gan uz cukura
satura samazināšanās rēķina. Opus ir selektīvs
visām zināmajām cukurbiešu šķirnēm.

Preparāta apraksts
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Reģistrācijas Nr.

Reģistrācijas klase:

Darbīgās viela:

Formulācija:

Iepakojums:

Fungicīdi

Opus®
Opus

Lietošana

Ziemas un vasaras kviešu sējumos Opus ir efektīvs pret:

kviešu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-repentis),

kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici),

kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum),

graudzāļu dzelteno rūsu (Puccinia striiformis),

graudzāļu brūno rūsu (Puccinia recondita).

Deva: 0.5 - 1.0 l/ha. Lietot profilaktiski vai arī parādoties pirmajām slimības
pazīmēm, sākot no graudaugu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam
(AS 30 - 61).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas.

0190

2.

epoksikonazols 125 g/l

suspensijas koncentrāts

1 un 5 l
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Fungicīdi

Rudzu un tritikāles sējumos Opus ir efektīvs pret:

stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis),
graudzāļu brūno rūsu (Puccinia recondita).

Deva: 0.5 - 1.0 l/ha . Lietot parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no
graudaugu 2 mezglu stadijas līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 32 - 55).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize.
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas.

Auzu sējumos Opus ir efektīvs pret:

auzu vainagrūsu  (Puccinia coronata).

Deva: 0.5 - 1.0 l/ha . Llietot parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot
no graudaugu 2 mezglu stadijas līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 32 - 55).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize.
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas.

Ziemas un vasaras miežu sējumos Opus ir efektīvs pret:

pundurrūsu (Puccinia hordei),
miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres),
miežu lapu brūnplankumainību (Bipolaris sorokiniana),
stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis).

Deva: 0.5 - 1.0 l/ha. Lietot parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot no
graudaugu 2 mezglu stadijas līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 32 - 55).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 1 reize.
Nogaidīšanas laiks: 35 dienas.

Cukurbiešu sējumos Opus ir efektīvs pret:

biešu miltrasu (Erysiphe betae),

biešu rūsu (Uromyces betae),

biešu lapu sīkplankumainību (Cercospora beticola),

biešu sarmplankumainību (Ramularia betae).

Deva: 0.5 - 1.0 l/ha. Lietot parādoties pirmajām slimības pazīmēm.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 28 dienas.

Ievērojiet! Nelietot Opus cukurbietēs ilgstoša mitruma trūkuma apstākļos,
ja kultūraugi ir nepietiekoši mēsloti, kā arī citos kultūrauga augšanai
nelabvēlīgos laika apstākļos. Ja gaisa temperatūra pārsniedz +20°C, Opus
var radīt kultūraugam palielinātu stresu.
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Tvertnes maisījumi: Fungicīdu Opus var lietot maisījumos ar augšanas
regulatoriem Cikocels 750, Terpāls vai Medax Top, herbicīdiem, fungicīdiem,
insekticīdiem Perfekts 500 S, Fastac 50, Fjuri u.c., kā arī lapu mēslojumu, ja
saskan preparātu optimālie lietošanas termiņi.

Pirms lietošanas kannu labi sakratīt!
Ieteicamais darba šķīduma daudzums: 150 - 400 l/ha.
Bezlietus periods: 1 - 2 stundas.

Kaitīgs (Xn)
Bīstams videi (N)
R38, R40, R50/53, R62, R63, S2, S13, S20/21, S35, S36/37, S46, S57*
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

* Riska (R) un drošības (S) frāžu atšifrējumu skatīt 129. lappusē.
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