
Opus®

Opus®
Sisiteminis fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių ir kvietrugių bei cukrinių runkelių 
apsaugai nuo grybinių ligų.

Skirtas profesionaliam naudojimui.

Registracijos numeris: 0214F/06

Veiklioji medžiaga: epoksikonazolas 125 g/l

Produkto forma: koncentruota suspensija

Pakuotė: 5 l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS
Į Opus sudėtį įeina viena veiklioji medžiaga - epoksikonazolas. Tai labai efektyvus sisteminis 
fungicidas, pasižymintis ilgalaikiu gydomuoju veikimu prieš visas lapų ir varpų ligas javuose 
ir prieš labiausiai paplitusias lapų ligas cukriniuose runkeliuose.
Epoksikonazolas priklauso triazolų gupės veikliosioms medžiagoms, kurių pagrindinis 
veikimas yra ergosterolio biosintezės blokavimas ir ląstelių sienelių membranos suardymas. 

AUGALAI IR LIGOS

Augalai Ligos Norma  
l/ha

Naudojimas

Žieminiai 
ir vasariniai 
kviečiai

Lapų ir varpų 
septoriozė,
lapų septoriozė, 
kviečių dryžligė,
rudosios rūdys,
geltonosios 
rūdys,
tikroji miltligė

0,5 - 1,0 Pasėliai sezono metu purškiami profilaktiškai arba 
pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo 
paskutinio lapo pasirodymo iki plaukėjimo pabaigos 
(BBCH 45-59). 
Jeistipriai plinta miltligė, pridėkite Flexity arba Corbel®1.
Kviečius paprastai reikia purkšti du kartus. 
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos 
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Žieminiai 
ir vasariniai 
kvietrugiai

Lapų septoriozė,
lapų ir varpų 
septoriozė,
geltonosios 
rūdys,
kviečių dryžligė

1,0 1,0 l/ha Opus purškiamas bamblėjimo pabaigoje – 
plaukėjimo viduryje (BBCH 37 - 55).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius – 1



Augalai Ligos Norma  
l/ha

Naudojimas

Cukriniai 
runkeliai

Baltuliai, 
rudmargė, 
miltligė,
fomozė, rūdys

0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 l/ha Opus purškiamas liepos pabaigoje – 
rugpjūčio pradžioje, radus 5 ligotus iš 100 apžiūrėtų 
lapų (10-yje skirtingų lauko vietų patikrinama po 10 
senesnių lapų).
Purškiama 2 kartus po 0,5 l/ha arba stipriai plintant 
ligoms vieną kartą, naudojant maksimalią 1,0 l/ha 
normą.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 28 dienos
Didžiausias purškimų skaičius – 2

Planuojant purškimus, didesnę normą naudokite jautresnėse ligoms javų veislėse, kai ligos 
plinta stipriai. Mažesnę normą naudokite atsparesnių ligoms veislių javuose, kai ligos plinta 
silpnai. Veiksmingumas priklauso nuo ligų išplitimo ir augalų augimo intensyvumo bei oro 
sąlygų.

TIRpALO pARUOšIMAS
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą 
kiekį Opus ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams 
vartokite tik švarų vandenį.

MAIšyMAS 
Opus gali būti maišomas su augimo reguliatoriais Cycocel, Medax Top, Terpal, insekticidais 
Fastac, Fury, su daugeliu plačiai naudojamų fungicidų ir herbicidų, skystomis trąšomis 
Solubor. Opus taip pat galima maišyti su mangano (Mn) turinčiais produktais.

pURšKIMAS
Kad purškimas prieš ligas būtų efektyvus, labai svarbu purškiant nemažinti rekomen- 
duojamo vandens kiekio, ypač jei pasėlis yra labai tankus. 

Vandens kiekis - 200 - 300 l/ha.
Laikotarpis be lietaus – 2 val.

Opus®


