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Rovral® Aqua Flo
Kontaktinio veikimo karboksamidų grupės fungicidas, skirtas sėklų beicavimui ir au-
galų apsaugai vegetacijos metu nuo grybinių ligų.

Kaip beicas Rovral Aqua Flo naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, kopūstų, deko-
ratyvinių augalų sėklų ir bulvių gumbų beicavimui.

Kaip fungicidas Rovral Aqua Flo naudojamas žirnių, Briuselio kopūstų, braškių, avie-
čių, augalų sėklų ir purškimui vegetacijos metu nuo grybinių ligų.

Veiklioji medžiaga: iprodionas 500 g/l

Produkto forma: vandeninė koncentruota suspensija

Pakuotė: 1 l, 5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Fungicidu Rovral Aqua Flo galima purkšti augalus jų vegetacijos metu ir naudoti 
sėklų beicavimui.

AUGALAI IR NORMOS

REKOMENDACIJOS SĖKLŲ BEICAVIMUI

Rovral Aqua Flo – fungicidinis beicas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų, žirnių, pupų, 
kopūstų ir svogūnų sėkų bei sėklinių bulvių gumbų beicavimui. Rovral Aqua Flo sau-
go nuo per sėklą ir per dirvą plintančių ligų sukėlėjų. Rovral Aqua Flo yra kontak-
tinis beicas, todėl beicuojant reikia kuo vienodžiau padengti visą sėklos paviršių. 
Beicuokite sausas sėklas prieš pat augalų sėją/sodinimą.

Beicas
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Augalai Ligos Norma, 
l/100 kg sėklos

Naudojimas

Žieminiai 
ir vasari-
niai 
rapsai,
kopūstai

Juodoji 
dėmėtligė,
fomozė

0,5 Beicavimui naudokite daigias, išvalytas ir mechaniškai 
nepažeistas sėklas.
Beicavimui Rovral Aqua Flo galima naudoti neskiestą 
ir skiestą vandeniu.
Po beicavimo, sėklas supilkite į maišus ir laikykite 
sausose patalpose.
Sėkite tuoj pat po beicavimo.
Likusių nuo sėjos sėklų nelaikykite ilgiau kaip 12 mėn.

Bulvės Rizokto-
niozė

0,02 Tirpalas skirtas bulvių beicavimui turi būti išpurkštas 
kaip įmanoma vienodžiau ir padengti visą bulvės pa-
viršių. Ant bulvių neturi būti likusių žemių. Jei beicuo-
jama bulvių sodinimo mašinoje, geriausia, kad būtų 
naudojami du purkštukai vienai vagai.
Beicuotų bulvių gumbų maišuose nelaikykite ilgiau 
kaip 3 mėnesius.

PASTABOS

•	 Sėklos	beicavimas	su	Rovral	Aqua	Flo	gali	pakeisti	sėklų	išbyrėjimo	greitį	sėja-
mosiose. Kiekvieną kartą naudodami sėjai beicuotas sėklas, iš naujo nusistatyki-
te sėklų normą.

•	 Tirpalo	paruošimas –	beicavimui	Rovral	Aqua	Flo	naudojamas	neskiestas	arba	
skiestas vandeniu iki reikiamo tirpalo kiekio. Vandens kiekis turi būti pasirenka-
mas, atsižvelgiant į sėklų beicavimo mašinų gamintojų rekomendacijas.

•	 Kai	beicuojant	Rovral	Aqua	Flo	 reikia	skiesti	vandeniu,	pirmiausiai	 į	beicavimo	
mašinos rezervuarą įpilamas ½ vandens, po to Rovral Aqua Flo ir vėl vanduo iki 
reikiamo kiekio. Gerai išmaišykite ir, jei yra galimybė, maišykite viso beicavimo 
metu.
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Rovral® Aqua Flo
Kontaktinio veikimo karboksamidų grupės fungicidas, skirtas sėklų beicavimui ir au-
galų apsaugai vegetacijos metu nuo grybinių ligų.

Kaip beicas Rovral Aqua Flo naudojamas žieminių ir vasarinių rapsų, kopūstų, deko-
ratyvinių augalų sėklų ir bulvių gumbų beicavimui.

Kaip fungicidas Rovral Aqua Flo naudojamas žirnių, Briuselio kopūstų, braškių, avie-
čių, augalų sėklų ir purškimui vegetacijos metu nuo grybinių ligų.

Veiklioji medžiaga: iprodionas 500 g/l

Produkto forma: vandeninė koncentruota suspensija

Pakuotė: 1 l, 5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Fungicidu Rovral Aqua Flo galima purkšti augalus jų vegetacijos metu.

VEIKIMO BŪDAS 

Rovral Aqua Flo yra kontaktinis fungicidas, kuris apsaugo tik apipurkštas augalo da-
lis, todėl labai svarbu purškiant gerai padengti augalų lapų paviršių. Rovral Aqua Flo 
naudokite tik profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.

Nepurkškite augalų, kurie dar neatsigavo po kitų augalų apsaugos produktų panau-
dojimo, kai trūksta maisto medžiagų, esant sausrai, aukštai temperatūrai ir kitiems 
nepalankiems veiksniams. Nepurkškite dažniau nei kas 7 dienas, galite pažeisti au-
galus.

Fungicidas
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AUGALAI IR LIGOS

Augalai Ligos Norma l/ha Naudojimas

Žirniai Pilkasis kekeri-
nis puvinys

1,0 Žydėjimo pradžia
Vandens kiekis: 400 l/ha

Briuselio 
kopūstai

Juodoji dėmėtli-
gė (alternariozė) 

1,5 Purkškite 4–6 savaitės iki derliaus nuėmimo.
Vandens kiekis: 200–300 l/ha

Braškės Pilkasis kekeri-
nis puvinys

1,5 Purkškite 3 kartus:
1. Žydi 5–10% žiedų (BBCH 61).
2. Žydi 50–80% žiedų (BBCH 65–68).
3. Žydėjimo pabaiga, visi vainiklapiai nukritę (BBCH 69).
Vandens kiekis: 400–1000 l/ha

Avietės Pilkasis kekeri-
nis puvinys

1,0–1,5 Purkškite 3 kartus:
1. Žydi 5–10% žiedų (BBCH 61).
2. Žydi 50–80% žiedų (BBCH 65-68).
3. 14 dienų prieš derliaus nuėmimą.
Vandens kiekis: 1000 l/ha

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.
Didžiausias purškimų skaičius – 3.

POVEIKIS BITĖMS

Purškiant žydinčius augalus, naudokite ne mažiau kaip 400 l/ha vandens. 1,0–1,5 l/ha  
Rovral Aqua Flo su 200-300 l/ha vandens gali pakenkti bitėms ir kamanėms. Tirpalo 
koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,25%.

VENKITE ATSPARUMO!

Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veikliosioms medžiagoms atsparių grybų ra-
sių, todėl esama tikimybės, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pa-
sikeisti preparatų veiksmingumas. Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, 
iš anksto numatyti negalima. Mes negalime prisiimti atsakomybės už nuostolius dėl 
pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybė gamintojo ne-
kontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių ir preparato naudojimo. Norint 
išvengti efektyvumo sumažėjimo būtina naudoti tik visą BASF preparato normą.

TIRPALO PARUOŠIMAS

¾ purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite rei-
kiamą kiekį Rovral Aqua Flo ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą 
purškimo laiką.

MAIŠYMAS

Rovral Aqua Flo gali būti maišomas su Fastac 50, Fury®7 100 EW, Acrobat Plus, 
Effector, Signum, Candit.

Laikotarpis be lietaus – 4 valandos.


