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Efilor®

Sisteminis triazolų ir karboksamidų grupės fungicidas žieminių ir vasarinių rapsų ap-
saugai nuo grybinių ligų.

Veikliosios medžiagos: boskalidas133 g/l
metkonazolas 60 g/l

Produkto forma: koncentruota suspensija

Pakuotė: 5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Efilor sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų – boskalido ir metkonazolo.

Boskalidas yra sisteminio ir translaminarinio veikimo, todėl patekęs į augalo lapus, 
juda akropetaliai (iš apačios į viršų) bei translaminariai, t.y. prasiskverbia iš vienos 
lapo pusės į kitą. Dėl šio poveikio apsaugomos net ir nenupurkštos augalo dalys. 
Veiklioji medžiaga rapsuose naudojama apsaugai nuo labiausiai plintančių ligų: bal-
tojo puvinio, fomozės ir juodosios dėmėtligės.

Metkonazolas yra plataus veikimo veiklioji medžiaga, turinti apsauginį ir gydomąjį 
poveikį nuo tokių ligų rapsuose, kaip: juodoji dėmėtligė, baltasis puvinys, netikroji 
miltligė, fomozė ir pilkasis kekerinis puvinys. Metkonazolas yra sisteminio veikimo ir 
pasižymi akropetaliu (iš apačios į viršų) judėjimu. 

Fungicidas
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Naudojimo apribojimai!

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.

AUGALAI IR LIGOS

Augalai Ligos Norma l/ha Naudojimas

Žieminiai ir 
vasariniai 
rapsai

Baltasis (sklerotinis) 
puvinys*, pilkasis 
kekerinis puvinys

Juodoji dėmėtligė

0,7–1,0 Žydėjimo metu, pradėjus kristi pirmiems 
žiedlapiams (BBCH 63–65).

Žydėjimo pabaigoje arba ligai pradėjus 
plisti ant ankštarų (BBCH 69–75).

*Purškiant nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, bus dalinai apsaugota ir nuo pilkojo kekerinio puvinio.

MAIšyMAS

Efilor galima maišyti su insekticidu Fastac 50, taip pat su fungicidais Juventus 90, 
Cantus, Cantus Gold, herbicidais Focus Ultra, Butisan Kombi, Butisan Avant, Butisan 
Star, Focus Ultra, augimo reguliatoriumi Caryx ir skystomis trąšomis Nutribor. Darant 
mišinius, maišyklė turi visą laiką dirbti. Jei mišiniai putoja, naudokite produktus pu-
tojimui sumažinti.

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite 
reikiamą kiekį Efilor ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo 
laiką. Neruoškite daugiau mišinio, nei planuojate sunaudoti. 

VANDENS KIEKIS

Rekomenduojamas vandens kiekis 200–400 l/ha. Vandens kiekį rinkitės atsižvelgda-
mi į augalų tankumą ir aukštį. Augalų lapai ir stiebai turi būti gerai padengti tirpalu. 
Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo tarpsniuose 300–400 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius žieminiuose ir vasariniuose rapsuose – 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 42 dienos.

Laikotarpis be lietaus 1val.


