Scala®
Fungicidas
Kontaktinio ir lokaliai sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas nuo rauplių obelyse, kriaušėse ir pilkojo puvinio braškėse, auginamose atvirame grunte arba po
danga.
Veikliosios medžiagos:

pirimetanilas 400 g/l

Produkto forma:

koncentruota suspensija

Pakuotė:

5l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
VEIKIMO BŪDAS
Scala veikia kaip apsauginis ir lokaliai sisteminis fungicidas, sutrikdantis grybinių ligų
fermentinę sistemą. Veiklioji medžiaga pirimetalinas priklauso anilinopirimidinų grupei, blokuojančiai fermentų vystymąsi, dėl kurio sustoja parazitinių grybų augimas.
Scala labiausiai tinka ankstyviesiems purškimams, nes gerai veikia net esant žemai
temperatūrai, pradedant nuo +5oC.
Braškės nuo pilkojo puvinio paprastai purškiamos žydėjimo metu. Scala braškėse naudojamas vieną kartą, kai planuojami 2–3 purškimai nuo pilkojo puvinio. Jei
planuojami 4–6 purškimai nuo pilkojo puvinio, Scala naudojamas 2 kartus, tačiau
purškiama ne 2 kartus iš eilės, o kaitaliojant su kitais augalų apsaugos produktais.
Rekomenduojama fungicidą Scala naudoti mišinyje su Delan Pro ar Effector.
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AUGALAI IR LIGOS
Šis mišinys užtikrina dvigubą apsaugą nuo obelų ir kriaušių rauplių.
Augalai

Ligos

Norma
l/ha

Naudojimas

Obelys ir
kriaušės

Obelų ir
kriaušių
rauplės

1,1

Nuo „žaliojo kūgio“ tarpsnio iki žydėjimo pabaigos
(BBCH 53–69).

0,75

Vėlesnieji tarpsniai po žydėjimo, nuo vaisiaus padidėjimo
iki 10 mm iki vaisius pasiekia apie 70 % būdingo dydžio
(BBCH 71–77).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos.
Didžiausias purškimų skaičius – 4.
Purškiama 7–10 dienų intervalais.

Braškės
atvirame
grunte
arba po
danga

Pilkasis
kekerinis
puvinys

1,5–2,0

Nuo žydėjimo pradžios iki vaisiaus brandos, antrasis derlius: dauguma vaisių nusispalvina veislei būdinga spalva
(BBCH 60–89).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 3 dienos.
Didžiausias purškimų skaičius – 2.
Purškiama 7–14 dienų intervalais.

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 paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.
Purškimų nuo ligų dažnumas priklauso nuo ligų išsivystymo ir augalų augimo intensyvumo, bet paprastai apsauginis poveikis trunka 7 dienas. Gydomasis poveikis
paprastai trunka 2–3 dienas, vėsesniu oru – šiek tiek ilgiau.
MAIŠYMAS
Galima maišyti su Delan Pro, Effector, Candit, Regalis Plus.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite
reikiamą kiekį Scala ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo
laiką. Jei tarp purškimų darote ilgą pertrauką, prieš pradedami purkšti, leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purkškite.
VANDENS KIEKIS
Rekomenduojamas vandens kiekis lauko augalams 200–400 l/ha, sodams iki
1000 l/ha. Labai svarbu, kad purškiamas tirpalas tolygiai padengtų visus augalus.
Aukštuose medžiuose naudokite didžiausias rekomenduojamas vandens normas.
Laikotarpis be lietaus – 1 val.
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