Allegro® Super
Fungicidas
Sisteminis, strobilurinų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių,
žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių ir rugių laukuose nuo
grybinių ligų.
Veikliosios medžiagos:

krezoksim-metilas 83 g/l
epoksikonazolas 83 g/l
fenpropimorfas 317 g/l

Produkto forma:

suspensija-emulsija

Pakuotė:

5l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
VEIKIMO BŪDAS
Į Allegro Super sudėtį įeina trys veikliosios medžiagos: krezoksim-metilas, epoksikonazolas ir fenpropimorfas. Trys veiklios medžiagos užtikrina platų veikimo spektrą.
Strobilurinų grupės veiklioji medžiaga krezoksim-metilas turi paviršiaus sisteminį
(pasiskirsto visame augalo lapų paviršiaus vaškiniame sluoksnyje) ir fiziologinį veikimą, kuris dar vadinamas žalinimo efektu. Augalai ilgiau išlieka žali, geriau įsisavina
azotą, kaupia anglies dvideginį, pagamina daugiau maisto medžiagų, dėl ko padidėja atsparumas nepalankioms sąlygoms, lėtėja senėjimo procesas bei didėja derlius.
Krezoksim-metilas turi labai ilgą apsauginį veikimą.
Epoksikonazolas ir fenpropimorfas – abi šios veikliosios medžiagos yra sisteminės ir stabdo svarbiausių lapų ir varpų ligų plitimą javuose. Epoksikonazolas – ypač
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veiksmingas nuo septoriozių, rūdžių, dryžligių, rinchosporiozės, kviečių dryžligės ir
dalinai nuo stiebalūžės. Fenpropimorfas – pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu nuo miltligės ir rūdžių.
Allegro Super geriausiai veikia, kai naudojamas profilaktiškai, t.y. prieš pasirodant
pirmiems ligos požymiams. Allegro Super pasižymi ir gydomuoju veikimu nuo rūdžių, lapų septoriozės ir miltligės. Rekomenduojama norma 0,75–1,5 l/ha Allegro
Super yra veiksminga 4–6 savaites, priklausomai nuo augimo sąlygų ir infekcijos
intensyvumo.

AUGALAI IR LIGOS
Augalai

Ligos

Norma
l/ha

Naudojimas

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Miltligė, rudosios rūdys, kviečių dryžligė,
lapų septoriozė,
varpų ir lapų septoriozė, dalinai juodligės ir
stiebalūžė.

0,75–1,5

Pasėliai sezono metu purškiami vieną
kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH
30–61).
Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami 1,5 l/ha
bamblėjimo pradžioje (BBCH 30–32).

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Miltigė, smulkiosios
rūdys, rinchosporiozė,
dryžligės, dalinai stiebalūžė.

0,75–1,5

Pasėliai sezono metu purškiami vieną
kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH
30–61).
Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami 1,5 l/ha
bamblėjimo pradžioje (BBCH 30–32).

Žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai

Miltligė, rudosios
rūdys, lapų ir varpų
septoriozė, dryžligė,
dalinai stiebalūžė ir
juodligės.

0,75–1,5

Pasėliai sezono metu purškiami vieną
kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH
31–59).
Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami 1,5 l/ha
bamblėjimo pradžioje (BBCH 30–32).

Žieminiai
rugiai

Miltligė, rudosios rūdys, rinchosporiozė,
dalinai stiebalūžė, dalinai juodligės.

0,75–1,5

Pasėliai sezono metu purškiami vieną
kartą profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH
30–61).
Nuo stiebalūžės pasėliai purškiami 1,5 l/ha
bamblėjimo pradžioje (BBCH 30–32).

Planuojant purškimus, didesnę normą naudokite jautresnėse ligoms javų veislėse,
kai ligos plinta stipriai. Mažesnę normą naudokite atsparesnių ligoms veislių javuose,
kai ligos plinta silpnai. Veiksmingumas priklauso nuo ligų išplitimo ir augalų augimo
intensyvumo bei oro sąlygų.
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Didžiausias purškimų skaičius naudojant 1,5 l/ha – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.
MAIŠYMAS
Allegro Super galima maišyti su herbicidais Arrat ir Biathlon 4D, augimo reguliatoriais
Cycocel 750, Medax Max, Medax Top, Terpal, insekticidu Fastac 50, fungicidais
Adexar, Ceriax, Duett Ultra, Bell Super, Brutus, Capalo, Corbel, Flexity, Juventus 90,
Librax, Opera N, Tango Super, Tango Flex, Tracker, Viverda. Allegro Super galima
maišyti taip pat ir su mikroelementinėmis trąšomis. Galima maišyti su karbamidu.
Tačiau, jei naudojama karbamido daugiau nei 20 kg/ha (produkto), oro temperatūra
viršija +20°C, maža santykinė oro drėgmė, didelis temperatūrų svyravimas dienos –
nakties metu, galimi kai kurių veislių apdeginimai. Prieš maišymą karbamidą gerai
ištirpinkite. Pirma pilamas Allegro Super bei kiti maišymo partneriai, gerai išmaišoma
ir po to supilamas ištirpintas karbamidas.
Vandens kiekis – 150–400 l/ha.
Laikotarpis be lietaus – 1–2 val.

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