
Super sprendimas 
javų apsaugai

Allegro® Super



Gerai nuo ligų apsaugotuose ploteliuose, lyginant su jau nudžiūvusiais, 
grūdų derlius kasdien didėja 1–2 cnt/ha.

3 veikliosios medžiagos –  
patogus naudojimas 

Krezoksim-metilas yra strobilurinų grupės veiklioji medžiaga, 
kuri turi paviršiaus sisteminį (pasiskirsto visame augalo lapų pa-
viršiaus vaškiniame sluoksnyje) ir fiziologinį veikimus, kuris dar 
vadinamas “žalinimo efektu”. Krezoksim-metilas gerai veikia 
prieš grybines ligas, kurios patenka ant lapo paviršiaus.
Epoksikonazolas yra sisteminio veikimo veiklioji medžiaga, 
kuri pasižymi stipriu gydomuoju veikimu. Jis labai veiksmingas 
nuo lapų bei varpų septoriozių, rūdžių, dryžligių ir kt. 
Fenpropimorfas yra sisteminio veikimo veiklioji medžiaga, kuri 
pasižymi geru apsauginiu ir gydomuoju veikimu nuo miltligės 
bet kurioje ligos stadijoje. Jis taip pat veiksmingas nuo rūdžių 
ir rinchosporiozės. Fenpropimorfas gerai veikia net prie žemų 
temperatūrų (+5ºC). 

Unikalus įsisavinimas ir  
pasiskirstymas

Kitaip nei kitos veikliosios medžiagos, krezoksim-metilas difu-
zijos būdu tolygiai pasiskirsto ant lapo paviršiaus. Sisteminiai 
fungicidai, patekę į augalą, juda vandens indais, kaupiasi lapų 
pakraščiuose ir greitai skyla – tuo tarpu krezoksim-metilas pra-
siskverbia pro kutikulą ir, preparatui patekus ant viršutinės lapo 
pusės, po poros valandų pasiekia ir apatinį lapo paviršių. Visas 
augalas pasidengia apsaugine plėvele, kuri, augalui augant, tarsi 
guminė pirštinė tempiasi ir apsaugo naujai užaugančias dalis. 
Allegro® Super, nepriklausomai nuo meteorologinių sąlygų, 
vienodai gerai įsisavinamas ir sausu bei karštu, ir vėsiu bei 
drėgnu oru.
   

Geras atsparumas lietui

Dėl greito įsisavinimo ir prilipimo Allegro® Super pasižymi labai 
geru atsparumu lietui.
Krezoksim-metilas yra mažai tirpus vandenyje. Lietui sunku 
nuplauti fungicidą, nes veikliosios medžiagos dalelės yra susi-
jungusios su vaškiniu sluoksniu. 
Epoksikonazolas ir fenprofimorfas labai greitai prasiskverbia 
į vidinius audinius ir stabdo svarbiausių ligų sukėlėjų plitimą 
augalo viduje.
Taigi, galima sakyti, kad krezoksim-metilas apsaugo augalą iš 
išorės, o epoksikonazolas ir fenpropimorfas iš vidaus. 

Allegro® Super – sisteminis strobilurinų grupės fungicidas, užtikrinantis visapusišką 
kviečių, kvietrugių, rugių ir miežių apsaugą. Veikliosios Allegro® Super medžiagos pui-
kiai papildo viena kitą ir patikimai bei ilgai saugo javus nuo daugelio ligų.

Labai gera ir ilga apsauga nuo  
pagrindinių javų ligų

Ilgas apsauginis laikotarpis (4–5 savaitės) užtikrinamas tada, 
kai javų apsaugai naudojama pilna rekomenduojama Allegro® 
Super norma pirmam purškimui. Po purškimo krezoksim-me-
tilas pasklinda ant lapo paviršiaus iš lėto ir susidaro tarsi ne-
dideli veikliosios medžiagos “sandėliai”. Krezoksim-metilas iš 
šių “sandėlių” išsiskiria nedideliais kiekiais – dėl tokio veikimo 
būdo šios labai mažos dozės užtikrina ilgalaikę augalų apsaugą 
nuo ligų.

Fiziologinis žalinimo efektas –  
visada didesnis derlius

Strobilurinų grupės veiklioji medžiaga krezoksim-metilas stab-
do augalo senėjimo procesą, lėtindamas baltymų ir chlorofilo 
skilimą. Tokiu būdu prailginama vegetacija, augalas ilgiau išlie-
ka žalias, atitinkamai ilgiau vyksta fotosintezė, daugiau stam-
bių grūdų, didesnis derlius. Allegro® Super taip pat pasižymi 
antistresiniu veikimu  – jis sumažina streso hormono etileno 
gamybą.
Krezoksim-metilas taip pat didina reduktazės fermento, regu-
liuojančio azoto įsisavinimą, aktyvumą – augalai geriau įsisavina 
azotą, todėl augalas gaunamas azoto trąšas efektyviau verčia 
kokybišku derliaus priedu. Ši veiklioji medžiaga skatina fotosin-
tezę, todėl dar geriau panaudojama šviesos energija, augalai 
kaupia anglies dvideginį, pagamina daugiau maisto medžiagų, 
dėl ko padidėja atsparumas nepalankioms sąlygoms, lėtėja 
senėjimo procesas. O tai irgi derliaus priedas.

• Labai gera ir ilga apsauga nuo ligų, ypač lapų septoriozės ir miltligės
• Patogus naudojimas – 3 veikliosios medžiagos, nereikia pridėti kitų fungicidų 
• Pilnoje Allegro® Super yra ne 1, o 3 fungicidai!
• Unikalus įsisavinimas ir pasiskirstymas 
• Geras atsparumas lietui
• Fiziologinis žalinimo efektas 

Allegro® Super



MIEžIų MILTLIgė 
Blumeria graminis

SMuLKIOSIOS rūDyS 
Puccinia hordei

MIEžIų rInChOSPOrIOzė 
Rynchosporium secalis

TInKLIŠKOJI DryžLIgė
Pyrenophora spp.
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KviEčiAi ir KviEtrUGiAi Veiksmingumas 

Miltligė Blumeria graminis     

Lapų septoriozė Mycosphaerella graminicola     

Varpų septoriozė Phaeosphareria nodorum     

rudosios rūdys Puccinia recondita      

geltonosios rūdys Puccinia striiformis      

Kviečių dryžligė Pyrenophora tritici-repentis    

Stiebalūžė Oculimacula spp.  

Juodligė Alternaria, Cladosporium spp.  

MiEžiAi

Miltligė Blumeria graminis     

Smulkiosios rūdys Puccinia hordei     

Dryžligės Pyrenophora spp.     

rinchosporiozė Rhynchosporium secalis     

ramularia Ramularia collo-cygni

 Septoriozės Septoria spp.     

Platus veikimo spektras

     ypatingai geras veikimas
    labai geras veikimas (71-90%)
   geras veikimas (51-70%) 
  dalinis veikimas (40-50%)
 silpnas veikimas (<40%)

LaPų SEPTOrIOzė 
Septoria tritici

VarPų SEPTOrIOzė 
Stagonospora nodorum

KVIEčIų DryžLIgė 
Drechslera tritici-repentis

ruDOSIOS rūDyS 
Puccinia recondita

KVIEčIų MILTLIgė 
Blumeria graminis

Naudojimo rekomendacijos

Norma 0,75–1,5 l/ha Allegro® Super 

Allegro® Super geriausia naudoti profilaktiniam purškimui, 
t.y. prieš pasirodant pirmiems ligos požymiams, arba nuo 
bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCh 30–
59) kviečiuose ir nuo bamblėjimo pradžios iki pasirodant 
pirmiesiems akuotams (BBCh 32–49) miežiuose.
Allegro® Super ypač tinka pirmajam purškimui, kai anksti 
plinta miltligė, lapų septoriozė ir kt. ligos. Jis taip pat page-
rina azotinių trąšų įsisavinimą bei apsaugo nuo nepalankių 
oro sąlygų (sausros, šalnų ir kt.)

100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00

Bandymų rezultatai

2010 m. Lietuvoje ir Latvijoje vykdyto bendro tyrimo duo-
menimis, didžiausi, net 1,28 ir 1,26 t/ha ž. kviečių derliaus 
priedai gauti laukeliuose, kur pirmam purškimui buvo nau-
dotas Allegro® Super, o antrajam purškimui buvo naudota 
Opera®n. 

0,75 allegro Super 1,0 Opera n 

0,75 allegro Super 0,75 Bell 

1,0 Capalo 1,5 Osiris 

0,75 Bell + 0,25 Flexity 1,5 Osiris 

0,75 Bell + 0,25 Flexity 1,0 Opera n 

1,0 Capalo 1,0 Opera n

0,75 Bell + 0,25 Flexity 0,75 Bell 

1,0 Capalo 0,75 Bell

derliaus priedas %

1 purškimas 
BBCH 32

2 purškimas 
BBCH 51

 Allegro® Super 
0,75–1,0 l/ha

Osiris® Star
1,0 l/ha

Adexar® 
1,0 l/ha



Super sprendimas javų apsaugai!

Veikliosios medžiagos: 83 g/l krezoksim-metilo 
  83 g/l epoksikonazolo 
  317 g/l fenpropimorfo 

Produkto forma:  suspensija-emulsija

Veikimas:  sisteminis

Veikimo būdas:  apsauginis ir gydomasis

registruotas  žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose,  
žieminiuose ir vasariniuose miežiuose

rekomenduojama norma: 0,75–1,5 l/ha

Purškimų skaičius  2 kartus per sezoną

Purškimo laikas:  ligų pasireiškimo pradžioje arba nuo bamblėjimo pradžios 
iki plaukėjimo pabaigos (BBCh 30–59) kviečiuose ir iki pa-
sirodant pirmiesiems akuotams (BBCh 32–49) miežiuose.

Maišymas:  galima maišyti su herbicidais (arrat®, Biathlon® ir kt.),  
augimo reguliatoriais (Cycocel®, Medax® Top, Terpal®). 

Paskutinis purškimas 20 dienų iki derliaus nuėmino

  Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite etiketę

Allegro® Super

Platintojas:

UAB „AGrOKONCErNAS“

užnerio g. 15, LT-47484 Kaunas
Tel. 8 618 17222
El.p. pesticidai@agrokoncernas.lt
www.agrokoncernas.lt

Dėl produktų įsigijimo kreipkitės į  
uaB „agrokoncernas“ regioninius atstovus

Gamintojo atstovas:

BASF UAB

Sausio 13-osios g. 4a, LT-04343 Vilnius
Tel. 8 5 21 07 450, faks. 8 5 21 07 455

Saulius nainys 8 699 40 268
roma Laurinkienė 8 687 56 707
aušra Slizinienė 8 652 30 001
aleksandr Voitkevič 8 685 27 273
Paulius Paulauskis 8 618 86 104
Tomas Karkazas 8 655 04 162
Vilius Venskutonis 8 612 87 828

www.agro.basf.lt


