
177

Terpal®

Augimo reguliatorius žieminiams kviečiams ir rugiams bei vasariniams miežiams.

Veikliosios medžiagos: mepikvatchloridas 305 g/l
etefonas 155 g/l

Produkto forma: vandenyje tirpus koncentratas

Pakuotė: 10 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Terpal yra augalų augimo reguliatorius, kuris trumpina ir stiprina viršutinius tarpu-
bamblius ir apsaugo javus nuo išgulimo. Jis taip pat stiprina šaknų sistemą. Terpal 
patenka į augalą per jo žaliąsias dalis ir jame pasiskirsto. Terpal taip pat apsaugo 
nuo stiebų ir varpų lūžimo, skatina žydėjimą ir brendimą. Terpal naudojamas ir duo-
da norimą efektą tik gerai įtręštuose pasėliuose. Tinkamiausios veikimo sąlygos yra 
šiltas (+12–20°C) ir drėgnas oras. Jei purškiant Terpal javuose plinta ligos, prie jo 
galima pridėti fungicidą. Fungicidai pagerina Terpal veikimą, todėl augimo reguliato-
riaus normą galima sumažinti 0,5 l/ha.

Augalų augimo reguliatorius
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AUGALAI IR NORMOS

Augalai Norma  
l/ha

Naudojimas

Žieminiai 
kviečiai

1,0–1,5 Purškiama nuo pirmo bamblio tarpsnio iki lapamakštės prasivėrimo 
(BBCH 31-47). Naudokite tik tankiuose pasėliuose, gausiai patręštuose
dirvožemiuose, veislėse, turinčiose ilgus šiaudus.

Žieminiai 
rugiai

1,0–1,5 Purškiama nuo pirmo bamblio tarpsnio iki akuotų pasirodymo
(BBCH 31–49). Žieminiai rugiai paprastai turi ilgus ir silpnus šiaudus,
dažnai išgula, todėl sumažėja grūdų kokybė ir derlius.
Jei Terpal naudojamas derinyje su Cycocel 750, kuris purškiamas krūmi-
jimosi pabaigoje – bamblėjimo pradžioje (BBCH 30–32), Terpal užtenka 
1,0 l/ha, purškiant nuo bamblėjimo pabaigos – iki pasirodo pirmieji akuo-
tai (BBCH 37–49).

Vasariniai 
miežiai

1,0 Purškiama nuo pirmo bamblio tarpsnio iki pirmųjų akuotų pasirodymo
(BBCH 31–49). Naudokite Terpal salykliniuose miežiuose ir tose veislėse, 
kurios turi ilgus ir silpnus šiaudus ir kurios linkusios išgulti. Naudokite 
Terpal tik tankiuose pasėliuose, esant palankioms augimui sąlygoms.

PASTABOS

•	 Nepurkškite	ligotų	pasėlių	ir	esant	nepalankioms	oro	sąlygoms.

•	 Naudokite	Terpal	tik	gerai	augančiuose	pasėliuose,	kuriems	netrūksta	trąšų,	mi-
kroelementų ar vandens.

•	 Nenaudokite	Terpal	vidurdienyje,	kaitinant	saulei.	Tokiu	atveju	geriau	purkškite	
ryte.

•	 Nepurkškite,	jei	prognozuojamos	šalnos.

•	 Terpal	parūgština	tirpalą,	todėl	jį	rekomenduojama	išpurkšti	nedelsiant.

MAIŠYMAS

Terpal galima maišyti su fungicidais Adexar, Ceriax, Tango Super, Tango Flex, 
Allegro Super, Bell Super, Brutus, Viverda, Opera N, Duett Ultra, Tracker ir kt., in-
sekticidu Fastac 50 ir kt. Darant mišinius su fungicidais, Terpal į darbinį tirpalą pila-
mas paskutinis. Mišiniuose su fungicidais Terpal norma mažinama 0,5 l/ha, tačiau 
minimali norma negali būti mažesnė nei 0,5 l/ha.

Terpal negalima maišyti su herbicidais!

Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Vandens kiekis – 200–400 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 6 val.


