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Candit®

Lokaliai sisteminio veikimo fungicidas, skirtas naudoti obelyse ir kriaušėse, juo-
duosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, šilauogėse ir spanguolėse, braškėse, 
auginamose lauke ir šiltnamiuose, rožėse, auginamose lauke ir šiltnamiuose, chri-
zantemose ir kituose žydinčiuose dekoratyviniuose augaluose, auginamuose šil-
tnamiuose.

Veiklioji medžiaga: krezoksim-metilas 500 g/kg 

Cheminė grupė: strobilurinų

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

Pakuotė: 0,2 kg

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Veiklioji medžiaga krezoksim-metilas priklauso strobilurinų grupės fungicidams. 
Krezoksim-metilo veikimas yra lokaliai sisteminis ir translaminarinis arba dalinai sis-
teminis. Dėl paviršiaus sisteminio veikimo ir labai gero atsparumo lietui Candit turi 
gerą ir ilgalaikį apsauginį poveikį nuo ligų.

Candit, naudojamas nuo rauplių soduose, turi apsauginį ir gydomąjį poveikį: stabdo 
sporų dygimą, grybienos augimą bei sporų susidarymą. Serbentuose ir dekoratyvi-
niuose augaluose Candit reikia purkšti profilaktiškai.

Fungicidas
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AUGALAI IR LIGOS
Augalai Ligos Norma 

kg/ha
Naudojimas

Obelys ir 
kriaušės

Obelų ir kriaušių 
rauplės, miltligė*

0,2 Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiems 
ligos požymiams, 2 kartus iš eilės 7–14 dienų in-
tervalu, nuo pumpurų skleidimosi pradžios/žiedinių 
pumpurų sprogimo pradžios iki vaisių brandos pra-
džios/vaisių nusispalvinimo pradžios (BBCH 53–81). 
Purkškite 2 kartus iš eilės 7–14 dienų intervalu, 
atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių 
jautrumą ir lapų bei stiebų augimo intensyvumą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos

Raudonieji 
ir juodieji 
serbentai, 
šilauogės, 
spanguolės

Miltligė* 0,2 Purškiama profilaktiškai nuo pumpurų skleidimosi 
pradžios/išbrinkus žydėjimo pumpurams iki pir-
mosios uogos ant skrotelės pagrindo įgyja veislei 
būdingą spalvą (BBCH 51–85). Purkškite 2 kartus 
iš eilės 7–14 dienų intervalu, atsižvelgiant į ligos 
intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų 
bei stiebų augimo intensyvumą.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų

Braškės 
lauke ir šilt-
namiuose

Miltligė* 0,2 Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiems 
ligos požymiams nuo laikotarpio, kai išsiskleidžia 
pirmasis lapas iki antro derliaus vaisių nusispalvini-
mo būdinga spalva (BBCH 11–89).

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 7 dienos

Rožės 
lauke

Rožių miltligė*, 
rožių rudoji 
dėmėtligė

0,06-
0,2

Purkškite ant ką tik išaugusių lapų, kai išsiskleidžia 
pirmasis lapas iki vaisių brandos pabaigos (BBCH 
11–89).

Naudojimas mažuose plotuose**

Rožės, 
chrizante-
mos, de-
koratyviniai 
žydintys 
augalai šilt-
namiuose

Rožių miltligė*,
rožių rudoji dėmėt-
ligė,
chrizantemų rūdys,
gvazdikų rūdys, 
begonijų miltligė*,
pašaknio puviniai

0,06-
0,2

Purkškite ant ką tik išaugusių lapų, kai išsiskleidžia 
pirmasis lapas iki vaisių ir sėklų brandos pabaigos 
(BBCH 11–89).
Purkškite 2 kartus su 7–14 dienų intervalu. 
Jautresnėse veislėse ir stipriai plintant ligoms, 
Candit maišykite su fungicidais, turinčiais kitą veiki-
mo būdą.

Didžiausias purškimų skaičius visiems augalams – 2.

*Nuo miltligės purkškite infekcijos pradžioje, kai miltligė pasirodo ant lapų ir ūglių. Laikas nuo vieno 
purškimo iki kito derinamas atsižvelgiant į ligos intensyvumą, oro sąlygas, veislių jautrumą ir lapų 
bei stiebų augimo intensyvumą. 

Norėdami išvengti atsparumo, nenaudokite strobilurinų grupės fungicidų daugiau kaip 2 kartus iš 
eilės purškimo programoje. Jei atsparumas jau pasireiškė, Candit maišykite su fungicidais, turin-
čiais kitą veikimo būdą.
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**Candit naudojimas mažais plotais auginamiems augalams išplėstas vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir 
derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

DĖMESIO!

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 
4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą pa-
skelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis lauko augalams nuo 150 iki 1000 litrų vandens 1 
hektarui. Šiltnamio augalams – 1000 litrų 1 hektarui. Labai svarbu, kad purškiamas 
tirpalas tolygiai padengtų visus augalus. Aukštiems medžiams purkšti naudokite di-
džiausias rekomenduojamas vandens normas.

MAIŠYMAS

Candit galima maišyti su augimo reguliatoriumi Regalis Plus, fungicidais Effector, 
Delan Pro ir Signum.

TIRPALO PARUOŠIMAS

½ arba ¾ purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. 
Įpilkite reikiamą kiekį Candit ir baikite pilti vandenį. Candit berkite lėtai, leiskite pro-
duktui gerai ištirpti. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Įsitikinkite, kad 
augalų lapų paviršius gerai padengtas tirpalu. Aukštesniems medžiams naudokite 
daugiau vandens. Jei tarp purškimų darote ilgą pertrauką, prieš pradėdami purkšti, 
leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purkškite.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C 
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, 
kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvena-
mųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

VENKITE ATSPARUMO!

Veiklioji medžiaga krezoksim-metilas priklauso strobilurinų grupės fungicidams 
(strobilurinų cheminė klasė, Qol grupė) FRAC Kodas C3, kuris turi didelę atsparumo 
atsiradimo riziką. Obelyse yra rasta atsparių rauplių (Venturia inaequalis) rasių.



78

Veikliosios medžiagos su tuo pačiu veikimo būdu pakartotinas naudojimas gali 
padidinti atsparumo išsivystymo riziką. Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo 
riziką, rekomenduojama produktą naudoti mišiniuose arba pakaitomis su produk-
tais, veiksmingais nuo esamų ligų ir turinčiais skirtingą veikimo pobūdį nei Candit. 
Maišomas produktas, ar produktas kurį naudosite pakaitomis, neturėtų priklausyti 
tai pačiai FRAC pesticidų grupei kaip ir Candit, taip pat neturėtų priklausyti QoI gru-
pės fungicidams.

Atsparumo rizika gali būti sumažinta, jei produktus naudosite proflaktiškai arba in-
fekcijos pradžioje.

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo isšivystymo rizikos mažinimo re-
komendacijomis arba kreipkitės į produktų gamintojus, dėl naujausios informacijos.

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai nuo maisto, van-
dens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo pakuotėje. 
Laikomas temperatūroje nuo 0 iki +40º C.

Laikotarpis be lietaus 1 val.


