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

Duett Ultra ir plaša spektra sistēmas iedarbības
fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai. Tā
darbīgās vielas ir epoksikonazols un metil-
tiofanāts. Metil-tiofanāts pieder darbīgo vielu
grupai, kas atšķiras no triazoliem un
strobilurīniem. Tādejādi nepastāv krusteniskās
rezistences risks ar šīm grupām.

Fungicīds Duett Ultra pēc iekļūšanas augā caur
lapu virsmu tiek pārvietots augā virzienā uz
augšu (akropetāli). Tam piemīt aizsargājoša un

ārstējoša iedarbība uz graudaugu slimībām.

Laba slimību ierobežošanas efektivitāte tiek
sasniegta, ja apstrādes brīdī slimības ir agrīnās
attīstības stadijās vai arī, ja apstrāde tiek veikta
saskaņā ar slimību prognožu un monitoringa
rezultātiem par slimību attīstību.

Fungicīda lietošanas laiks un apstrāžu skaits ir
jāpielāgo šķirnei, augšanas apstākļiem, slimību
izplatības intensitātei un citiem faktoriem.

Preparāta apraksts

Reģistrācijas Nr.

Reģistrācijas klase:

Darbīgās vielas:

Formulācija:

Iepakojums:

Fungicīdi

Duett Ultra®

Lietošana

Ziemas un vasaras kviešu sējumos Duett Ultra ir efektīvs pret:

kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici),

kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum),

kviešu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-repentis),

graudzāļu miltrasu (Erysiphe graminis),

brūno rūsu (Puccinia recondita),

dzelteno rūsu (Puccinia striiformis).
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epoksikonazols 187 g/l

metil-tiofanāts 310 g/l

Suspensijas koncentrāts

5 l

Vienas apstrādes gadījumā deva 0.6 l/ha Duett Ultra.

Mazāk intensīvos kviešu sējumos smidzināšanu ieteicams veikt laikā no
stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30 - 69).



Fungicīdi

Deva dalītas apstrādes gadījumā:
pirmo reizi 0.3 l/ha Duett Ultra  AS 30 - 39 un
otro reizi 0.3 l/ha Duett Ultra AS 55 - 69.

Intensīvos kviešu sējumos pēc apstrādes ar Duett Ultra 0.3 - 0.6 l/ha, otrajai
apstrādei ieteicams izvēlēties citus fungicīdus, piemēram, Opera N, Bell Super,
Allegro Super vai citu.

Miltrasas ierobežošanai smidzināšana jāveic agrīnās kviešu attīstības stadijās
(AS 30 - 32) ar devu Duett Ultra 0.3 - 0.6 l/ha atkarībā no slimības  intensitātes.
Intensīvos kviešu sējumos, kur miltrasa jau ir atrodama uz lapām vai ir paaugstināta
miltrasas riska situācija (ieņēmīga šķirne, smilšaina augsne, vēli sējas termiņi),
pievienot Flexity 0.15 - 0.25 l/ha vai Corbel 0.3 - 0.5 l/ha.

Ziemas un vasaras miežu sējumos Duett Ultra ir efektīvs pret:

stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis),

miežu lapu tīklplankumainību (Pyrenophora teres),

graudzāļu miltrasu (Erysiphe graminis),

miežu pundurrūsu (Puccinia hordei).

Deva 0.4 - 0.6 l/ha. Miežu sējumos apstrādi ar Duett Ultra  veikt no stiebrošanas
fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30 - 69). Tīklplankumainības,
gredzenplankumainības un miltrasas ierobežošanai smidzināšanu ieteicams
veikt agrīnās miežu attīstības stadijās.
Pie spēcīgas slimību izplatības vai, ja smidzināšanu veic vēlākos apstrādes
termiņos, lietot lielāko devu.

Visefektīvākais Duett Ultra lietošanas laiks miežos ir ne vēlāk par karoglapas
stadiju AS 39.

Paaugstināta miltrasas riska situācijā pievienot Flexity 0.15 - 0.25 l/ha vai
Corbel 0.3 - 0.5 l/ha.

Deva 0.3 - 0.6 l/ha Duett Ultra, atkarībā no slimības intensitātes.

Miltrasas ierobežošanai smidzināšana jāveic agrīnās labību attīstības stadijās
(AS 30 - 32). Paaugstināta miltrasas riska situācijā pievienot Flexity 0.15 - 0.25
l/ha vai Corbel 0.3 - 0.5 l/ha.

Rudzu un tritikāles sējumos Duett Ultra ir efektīvs pret:

stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rhynchosporium secalis),

graudzāļu miltrasu (Erysiphe graminis),

brūno rūsu (Puccinia recondita),

kviešu lapu pelēkplankumainību (Septoria tritici),

kviešu plēkšņu plankumainību (Septoria nodorum),

dzelteno rūsu (Puccinia striiformis).



Pret tādām slimībām kā grezdenplankumainība un brūnā rūsa smidzināšanu
ieteicams veikt laikā no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas beigām
(AS 30 - 69).

Gredzenplankumainības ierobežošanai, pie spēcīgas slimību izplatības, lietot
Duett Ultra lielāko devu.

Ja gredzenplankumainības infekcija nesākas agri, visefektīvākais Duett Ultra
lietošanas laiks rudzos ir attīstītas karoglapas stadija AS 39.

Fungicīdi

Deva 0.3 - 0.6 l/ha Duett Ultra, atkarībā no slimības intensitātes.
Lai ierobežotu slimības auzu sējumos, apstrādi veikt no stiebrošanas sākuma līdz
ziedēšanas beigām (AS 30 - 69), vislabāk attīstītas karoglapas stadijā AS 39.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes.

Nogaidīšanas laiks: pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk kā 35 dienas pirms
ražas novākšanas.

Bezlietus periods: 1 stunda.
Ieteicamais darba šķīduma daudzums: 150 - 300 l/ha.

Tvertnes maisījumi: Duett Ultra var lietot tvertnes maisījumos ar fungicīdiem
Flexity, Corbel vai citiem graudaugu fungicīdiem, augu augšanas regulatoriem
Cycocel 750, Terpal vai Medax Top, insekticīdu Fastac 50. Ja agrīnās lietošanas
stadijās sakrīt apstrādes termiņi, tad var lietot tvertnes maisījumā ar herbicīdiem.

Kaitīgs (Xn)
Bīstams videi (N)
R20/22, R40, R62, R63, R68, R50/53,
S2, S13, S20/21, S35, S36/37, S46, S57, SP1*
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

Auzu sējumos Duett Ultra ir efektīvs pret:

auzu vainagrūsu (Puccinia coronata),

graudzāļu miltrasu (Erysiphe graminis).


