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BARITON SUPER

Plaša spektra kontakta un sistēmas iedarbības fungicīdssēklas
materiāla kodināšanai
 
Iepakojums: 5l
 
Darbīgās vielas:

protiokonazols 50 g/l
tebukonazols 10 g/l
fludioksonils 37,5 g/l

 
Deva: 1,0 l/t
 
Piemērotie kultūraugi:  ziemas un vasaras kvieši, ziemas un
vasaras mieži, ziemas un vasaras tritikāle, rudzi, auzas
 
Apraksts:  Bariton Super ir fungicīds slimību ierosinātāju
iznīcināšanai kā uz graudu virsmas, tā arī to iekšpusē, tā arī
augsnes infekcijas slimību ierosinātāju ierobežošanai. Tā satur
trīs darbīgās vielas: protiokonazolu un tebukonazolu. Šīm
darbīgajām vielām ir sistēmas iedarbība, kas nodrošina plašu
ierobežojamo slimību spektru ar ļoti labu efektivitāti – sakņu
puves, cietās un putošās melnplaukas, brūnplankumainības,
protiokonazols ierobežo arī sniega pelējumu kā sēklu infekciju.
fludioksonilu, kas ir kontakta iedarbības darbīgā viela ar ilgstošu
iedarbības periodu un kontrolē it īpaši sniega pelējumu un sakņu
puves.
Ražotājs: BAYER



CELEST TRIO

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds sēklas materiāla
kodināšanai
 
Iepakojums:  20l, 200l
 
Darbīgās vielas:

fludioksonils  25 g/l
difenokonazols  25 g/l
tebukonazols 10 g/l

 
Deva: 1,5-2,0 l/t
 
Piemērotie kultūraugi:  ziemas un vasaras kviešu, ziemas un
vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sēklas
 
Apraksts:  Celest Trio 060 FS sastāvā esošā darbīgā viela
fludioksonils ir fenilpirolu grupas plaša spektra pieskares
fungicīds ar ilgstošu iedarbības laiku. Tas kavē sēņu sporu
dīgšanu un micēlija augšanu. Tas nedaudz iekļūst sēklas
kutikulas slānī un dīgšanas laikā nedaudz pārvietojās uz dīgstu.
Nav sistēmiskas iedarbības.
 
Iedarbība:  Difenokonazols un tebukonazols aptur sēnes
augšanu, iejaucoties sterolu biosintēzē šūnu membrānās.

Ražotājs: SYNGENTA



KINTO PLUS
Fungicīds sēklas materiāla kodināšanai
 
Iepakojums: 10l; 200l
 
Darbīgās vielas:

tritikonazols 33,3 g/l
fluksapiroksāds 33,3 g/
fludioksonils 33,3 g/l

 
Deva: 1,5 l/t
 
Piemērotie kultūraugi:  ziemas un vasaras kvieši, ziemas un
vasaras mieži, ziemas un vasaras tritikāle, rudzi, auzas
 
Apraksts:  Sēklu kodne Kinto Plus ir fungicīds, kas ierobežo
graudaugu slimības, kuru ierosinātāji atrodas uz sēklu virsmas,
sēklu iekšienē vai uz augsnē.
Tā sevī apvieno trīs darbīgo vielu iedarbību – tritikonazols
efektīvs kviešu cietās melnplaukas (Tilletia caries) un miežu
putošās melnplaukas (Ustilago nuda hordei) ierobežošanā,
fludioksonils ir efektīvs sārtā sniega pelējuma (Monographella
nivalis) ierobežošanā, savukārt fluksapiroksāds paaugstina
efektivitāti uz miežu lapu brūnsvītrainību (Pyrenophora
graminea).
 
Ražotājs: BASF

Jaunums!



VIBRANCE DUO

Pieskares un sistēmas iedarbības fungicīds sēklas materiāla
kodināšanai
 
Iepakojums: 20l; 200l
 
Darbīgās vielas:

fludioksonils 25 g/l
sedaksāns 25 g/l

 
Deva: 2 l/t
 
Piemērotie kultūraugi: ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle
 
Apraksts: Vibrance Duo sastāvā esošā darbīgā viela sedaksāns ir
pirazolu-karboksamīdu grupas plaša spektra fungicīds, kas
raksturojas kā SDHI ar kompleksu iedarbību. Sedaksāns ir
sistēmas iedarbības un pārvietojas ar iztvaikošanas ūdens
plūsmu ksilēmā (ksilēma mobilitāte), bet neuzrāda floēma
mobilitāti.
Fludioksonils ir fenilpirolu grupas plaša spektra pieskares
fungicīds ar ilgstošu iedarbības laiku. Preparāta iedarbībā tiek
traucēta enzīmu proteīnu kināze, kas ir galvenais enzīmu
fosforilēšanās katalizators glicerola sintēzē. Tas kavē sēņu sporu
dīgšanu un micēlija augšanu.
 
Ražotājs: SYNGENTA


