
Duett® Ultra

Ekonomiškas  
sprendimas javų  
apsaugai nuo ligų



Duett® Ultra labai selektyvus visuose javuose, turi apsauginį ir gydomąjį veikimą. Jis sudarytas iš dviejų veikliųjų 
medžiagų: tiofanat-metilo (310 g/l) ir epoksikonazolo (187 g/l). Dvi skirtingo veikimo veiklios medžiagos užtikrina 
platų veikimo spektrą. 

Tiofanat-metilas priklauso benzimidazolų cheminei grupei, todėl dalinai apsaugo nuo Fusarium spp. grupės  
grybų. Jis greitai įsiskverbia į augalo vidų ir augale juda translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos lapo pusės į 
kitą. Dėl šio poveikio apsaugomos net ir neapipurkštos augalo dalys.
Epoksikonazolas priklauso triazolų cheminei grupei. Jis turi labai stiprų gydomąjį veikimą. Greitai prasiskverbęs 
į lapus blokuoja grybo ląstelių membranų sintezę. Sisteminis epoksikonazolo veikimas gerai apsaugo lapus nuo 
septoriozių, rūdžių, kviečių dryžligės, rinchosporiozės, miežių dryžligių, dalinai nuo stiebalūžės bei miltligės. 

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai
Norma: 0,3–0,6 l/ha Duett® Ultra. 

Žieminiuose ir vasariniuose javuose nuo miltligės, septoriozių, dryžligių, rūdžių, rinchosporiozės purkškite 1–2 kartus 
nuo krūmijimosi iki žydėjimo pabaigos (BBCH 29–69). Bendra norma per sezoną neturi viršyti 0,6 l/ha.
Jei purškiate vieną kartą, naudokite 0,6 l/ha Duett® Ultra vėliavinio lapo – plaukėjimo tarpsnyje (BBCH 39–59).
Didesnę normą naudokite jautresnėse ligoms veislėse, intensyviai plintant ligoms, kai reikalinga ilgesnė apsauga, 
arba purškiant vėlyvuose tarpsniuose. Jei purškimo metu stipriai plinta miltligė, pridėkite Flexity® arba Corbel®.
Po purškimo turėtų praeiti 1 valanda be lietaus.

Duett® Ultra gali būti maišomas su Flexity®, Corbel® ir kitais BASF fungicidais javams, taip pat su insekti-
cidais Fastac® 50, Fury®1 100 EW, augimo reguliatoriais Cycocel®, Terpal®, Medax® Top bei herbicidais.

Vienas purškimas:

Du purškimai:

Duett® Ultra 0,6 l/ha

Duett® Ultra 
0,3 l/ha

Duett® Ultra 
0,3 l/ha

Platintojas:

Duett® Ultra
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Dėl produktų įsigijimo kreipkitės į  
UAB „Agrokoncernas” regioninius atstovus

®1 FMC registruotas prekės ženklas

Gamintojo atstovas:
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Tomas Karkazas 8 655 04162
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