
Tango® Flex
Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību 
ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, 
ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, rudzu un 
tritikāles sējumos

10 L

®
 –

 B
AS

F 
SE

 re
ģi

st
rē

ta
 ti

rd
zn

ie
cī

ba
s 

zī
m

e 
81

08
07

36
 LV

 1
10

3



Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma un tiešas saules gaismas pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40°C. Derīguma 
termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Pirmā palīdzība:
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. 

Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisku palīdzību.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties, turot atvērtas, skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. 

Konsultēties ar acu ārstu.
• Ja nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un dzert daudz ūdens. Meklēt medicīnisku palīdzību. Neizraisīt 

vemšanu, ja vien to nav ieteicis toksikoloģijas centra darbinieks vai ārsts. Ja cietušais ir bezsamaņā vai viņam ir krampji, 
neizraisīt viņam vemšanu un nelikt neko mutē.

• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
 Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: Veikt simptomātisku ārstēšanu (attīrīšana, organisma funkciju nodrošināšana), specifisks antidots nav 
zināms. Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.

Drošības prasības personālam.
Nepieļaut, ka saskarē ar produktu nonāk bērni un sievietes reproduktīvā vecumā. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz 
ādas, apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, pieguļošas aizsargbrilles 
(EN166), ķīmiski necaurlaidīgi cimdi (EN374) un slēgti apavi, nepietiekošas ventilācijas apstākļos lietot P2 vai FFP2 tipa 
respiratoru ar daļiņu filtru EN 143 vai 149. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni 
un ziepēm.

Fungicīds Suspensijas koncentrāts
Darbīgās vielas: metrafenons 100 g/l,epoksikonazols 83 g/l
Reģistrācijas Nr. 0359 Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts
Tango Flex ir sistēmas iedarbības fungicīds, kas satur divas darbīgās vielas. Tam piemīt ārstējoša un aizsargājoša iedarbība 
pret graudaugu slimībām.
Darbīgā viela – epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela, kurai piemīt ilgstoša efektivitāte pret daudzām svarīgām 
graudaugu slimībām, kā piemēram lapu un vārpu plankumainībām, ko ierosina Septoria spp., Drechslera tritici–repentis,  
Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres un pret graudaugu rūsām.
Darbīgā viela - metrafenons pieder pie ķīmisko vielu - benzofenonu grupas. Tai ir unikāls iedarbības mehānisms: aizsargājošs, 
ārstējošs un antisporulants pret graudzāļu miltrasu (Blumeria graminis) un blakusiedarbība uz sakņu kakla puvi (stiebru 
lūšanu), (Pseudocercosporella spp.). Nodrošina ilgstošu aizsardzību. 
Ja Tango Flex tiek lietots graudaugu stiebrošanas sākumā (AS 30 – 32), tad tas nodrošina vērtīgu blakus iedarbību arī pret 
sakņu kakla puvi (stiebru lūšanu) – Pseudocercosporella spp. 
Tango Flex ar devu 0,75 – 1,5 l/ha nodrošina efektivitāti 3 – 6 nedēļu garumā, atkarībā no laika apstākļiem un graudaugu 
slimību attīstības intensitātes. 
Zemāko fungicīda devu var lietot gadījumos, kad slimību intensitāte nav augsta, šķirne nav ieņēmīga pret slimībām un laika 
apstākļi nav labvēlīgi slimību izplatībai.
Lielāko fungicīda devu lietot gadījumos, ja tiek audzēta slimību ieņēmīga šķirne, tiek novērota liela slimības izplatība un laika 
apstākļi ir labvēlīgi slimību attīstībai.
Tango Flex iekļūst augā uzreiz pēc tā izsmidzināšanas un nožūšanas uz augu lapām. Lietus, kas nolīst 1 stundu pēc 
smidzināšanas, nesamazina fungicīda efektivitāti.
Bezlietus periods 1 stunda.



Iedarbības spektrs

Ziemas 
kvieši, 

vasaras 
kvieši

Ziemas 
mieži,

vasaras mieži

Auzas Rudzi Tritikāle

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis) XXX XXX XXX XXX XXX
Kviešu lapu pelēkplankumainība 
(Septoria tritici)

XXX XXX

Kviešu plēkšņu plankumainība 
(Septoria nodorum)

XXX XXX

Brūnā rūsa (Puccinia recondita) XXX XXX XXX
Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis) XXX XXX XXX XXX
Miežu pundurrūsa (Puccinia hordei) XXX
Stiebrzāļu gredzenplankumainība 
(Rhynchosporium secalis)

XXX XXX

Auzu vainagrūsa (Puccinia coronata) XXX
Kviešu dzeltenplankumainība 
(Drechslera tritici –repentis)

XX XX

Miežu lapu tīklplankumainība 
(Pyrenophora teres)

XX

Ramulārija (Ramularia collo-cygni) XX

Stiebru lūšana 
(Pseudocercosporella herpotrichoides) 

X X X

XXX – labi ierobežo - efektivitāte > 80%,
XX – vidēji ierobežo – efektivitāte 60 – 80%,
X – vāji ierobežo- efektivitāte 40 – 60%

Lietošanas ieteikumi
Apstrādāt graudaugu sējumus ar Tango Flex  parādoties pirmajām slimības pazīmēm no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas 
beigām (AS 30-69). Lapu pelēk-plankumainības un dzeltenplankumainības ierobežošanai smidzināšanu parasti veic sākot 
ar divu mezglu stadiju (AS 32), kad novērotas pirmās slimības pazīmes un laika apstākļi ir labvēlīgi to attīstībai. Atkārtota 
apstrāde ar fungicīdu var būt nepieciešama.

Ziemas kvieši un vasaras kvieši
Deva un lietošanas laiks  Slimības
 
Tango Flex 0,75 – 1,5 l/ha kviešu dzeltenplankumainība (Drechslera tritici-repentis)
AS 30 – 69 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
Parādoties pirmajām kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
slimību pazīmēm dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
Veicot kviešu sējumu apstrādi sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai daļēji tiks ierobežota sakņu kakla puve 
(stiebru lūšana) (Pseudocercosporella spp.).



Ziemas mieži un vasaras mieži
Deva un lietošanas laiks  Slimības
 
Tango Flex 0,75 – 1,5 l/ha graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
AS 30 – 69 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
Parādoties pirmajām pundurrūsa (Puccinia hordei)
slimību pazīmēm stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis) miežu lapu 

tīklplankumainība (Pyrenophora teres)
 ramulārija (Ramularia collo-cygni)

Tritikāle
Deva un lietošanas laiks  Slimības
 
Tango Flex 0,75 – 1,5 l/ha kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici)
AS 30 – 69 kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)
Parādoties pirmajām graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
slimību pazīmēm dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
 brūnā rūsa (Puccinia recondita)
 kviešu dzeltenplankumainība (Drechslera tritici-repentis)
Veicot tritikāles sējumu apstrādi sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai daļēji tiks ierobežota sakņu kakla puve 
(stiebru lūšana) (Pseudocercosporella spp.). 

Rudzi
Deva un lietošanas laiks  Slimības
 
Tango Flex 0,75 – 1,5 l/ha graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
AS 30 – 69 dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis)
Parādoties pirmajām brūnā rūsa (Puccinia recondita)
slimību pazīmēm stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)
Veicot rudzu sējumu apstrādi sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai daļēji tiks ierobežota sakņu kakla puve 
(stiebru lūšana) (Pseudocercosporella spp.). 

Auzas
Deva un lietošanas laiks  Slimības
 
Tango Flex 0,75 – 1,5 l/ha graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)
AS 30 – 69 auzu vainagrūsa (Puccinia coronata)
Apstrādi ar Tango Flex veikt parādoties pirmajām slimības pazīmēm.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā visām kultūrām: 2 reizes.

Nogaidīšanas laiks: pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk kā 35 dienas pirms ražas novākšanas.
Piezīme. Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Tango Flex var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem. Nedrīkst ieiet 
apsmidzinātajā platībā, kamēr smidzinājums uz augiem nav pilnīgi nožuvis

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš ir vismaz 200 l/ha. Sabiezinātos sējumos / vēlos apstrādes termiņos ieteicams 
300 – 400 l/ha.

Rezistences veidošanās riska ierobežošana
Tango Flex satur darbīgās vielas epoksikonazolu un metrafenonu. Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela un pieder 
DMI (dimetilācijas inhibitori) grupai, FRAC kods 3. Metrafenons pieder ķīmisko vielu – benzofenonu grupai, FRAC kods U8. 
Pret dažiem DMI grupas fungicīdiem ir novērota rezistence kviešu lapu pelēkplankumainības ierobežošanā, tas var būtiski 
samazināt fungicīdu efektivitāti.

Lietot Tango Flex saskaņā ar rekomendācijām pret instrukcijā norādītajām graudaugu slimībām atbilstošajās kultūraugu 
attīstības stadijās. Izmantot ne vairāk par 2 apstrādēm ar Tango Flex sezonā. 
Tango Flex var izmantot kā rezistences riska ierobežošanas plāna daļu, kas ietver tvertnes maisījumu vai atkārtotu apstrāžu 
izmantošanu miltrasas ierobežošanai, kā arī agrotehniskus pasākumus bez ķīmisku vielu izmantošanas. Izvairieties no 
atkārtotām apstrādēm ar metrafenonu saturošiem preparātiem.



Lai samazinātu rezistences attīstības risku, situācijās, kur fungicīda apstrādes brīdī miltrasa jau ir atrodama uz augiem, Tango 
Flex ir lietojams maisījumā ar miltrasas ierobežošanas fungicīdu no citas darbīgo vielu grupas, piemēram, fenpropimorfu 
(Corbel).
Konsultāciju iegūšanai graudaugu fungicīdu rezistences jautājumā, vērsieties pie augu aizsardzības speciālista vai 
iepazīstieties ar informāciju FRAC* mājas lapā (* www.frac.info).

Uzmanību!
Daudziem fungicīdiem pastāv iespēja izveidoties rezistentiem sēnīšu celmiem. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi 
kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ mēs nevaram uzņemties 
atbildību par iespējamiem rezistences izraisītajiem zaudējumiem. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās ir noteikti 
jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas.

Darba šķidruma sagatavošana
Pirms lietošanas kanna labi jāsakrata. Piepildiet pusi smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet 
nepieciešamo Tango Flex daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba 
laikā. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto uzreiz pēc tā sagatavošanas.

Iepakojuma likvidēšana
Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to 
nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. 
Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Vides aizsardzības prasības
Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli 
un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos 
no vides piesārņošanas. 
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un 
rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma un tiešas saules gaismas pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40°C. Derīguma 
termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta 
kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, 
kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas 
termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti 
nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām 
sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā, 
preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

® = reģistrēta tirdzniecības zīme BASF SE, Vācija
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Fungicīds
Suspensijas koncentrāts
Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas kviešu, 
vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, rudzu un tritikāles sējumos.
Darbīgās vielas: metrafenons 100 g/l,
 epoksikonazols 83 g/l.
Reģistrācijas Nr. 0359 Reģistrācijas klase: 2.
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas 
prasības!
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: epoksikonazols, metrafenons
R40 Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
R62 Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām
R63 Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai
R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
S2 Sargāt no bērniem
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu
S36/37 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai 

marķējumu
Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma un tiešas saules gaismas pasargātā noliktavā, 
temperatūrā no 0° līdz +40°C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas 
datuma.
Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250, fakss 67 508 251
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Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma10 L
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