Cabrio® Duo
Fungicidas
Metoksikarbamatų ir cinamono rūgšties amidų grupės fungicidas, skirtas lauke auginamų svogūnų, česnakų, ‚shallot‘ tipo svogūnų, agurkų, cukinijų, patisonų, aguročių
ir sėjamųjų salotų apsaugai nuo netikrosios miltligės.
Veikliosios medžiagos: dimetomorfas 72 g/l
piraklostrobinas 40 g/l
Produkto forma:

koncentruota emulsija (EC)

Pakuotė:

5l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
VEIKIMO BŪDAS
Cabrio Duo yra fungicidas, skirtas lauke auginamų svogūnų, česnakų, ‚shallot‘ tipo
svogūnų, agurkų, cukinijų, patisonų, aguročių ir salotų apsaugai nuo netikrosios miltligės.
Dimetomorfas yra lokaliai sisteminis ir translaminarinis fungicidas, priklausantis cinamono rūgšties amidų grupei. Jis taip pat įeina į fungicido Acrobat Plus sudėtį.
Piraklostobinas priklauso metoksikarbamatų grupei. Jis slopina patogeninių grybų
ląstelių kvėpavimo procesą. Turi ir fiziologinį veikimą, kuris vadinamas žalinimo efektu (padidėja atsparumas nepalankioms sąlygoms, lėtėja senėjimo procesas, augalai
geriau įsisavina azotą, kaupia anglies dvideginį, pagamina daugiau maisto medžiagų.) Piraklostobinas įeina į Signum, Ceriax, Opera N, Priaxor ir Viverda fungicidų
sudėtį.
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AUGALAI IR LIGOS
Ligos

Purškimų
skaičius

Svogūnai,
česnakai,
‚shallot‘ Netikroji miltligė
tipo
svogūnai

13–48
(nuo 3 lapelių
2,0–2,5 tarpsnio iki kai
pusės augalų lapai
pasėlyje nulinkę)

1–3

7–10

200–1000

7

Agurkai,
cukinijos,
Netikroji miltligė
patisonai,
aguročiai

11–89
(nuo pirmo tikrojo
2,0–2,5
lapelio tarpsnio iki
nuimamas derlius)

1–3

7–10

250–1000

1

Salotos

10–49 (nuo skilčialapių tarpsnio iki
2,0–2,5 pasiekiamas tipinis
dydis, forma ir
tvirtumas)

1–3

7–10

200–1000

7

Augalai

Netikroji miltligė

Intervalas
tarp
purškimų,
dienomis

Dienų
sk. iki
derliaus
nuėmimo

Norma, Augimo tarpsnis,
l/ha*
BBCH

Vandens
kiekis,
l/ha

* Pastaba: Nurodyta norma yra skirta purkšti augalais padengtam plotui. Tais atvejais, kai daržovės yra sėjamos, paliekant santykinai didelius tarpus tarp eilių (pvz., agurkai – 1 m ir daugiau)
ir, kai jos yra ankstyvuose augimo tarpsniuose (pvz., išsiskleidę 1–5 tikrieji lapeliai), turint tinkamą
purškimo įrangą (purškiama tik siaura juosta virš augalų), normą reikia sumažinti atitinkamai realiai purškiamam plotui. Realiai purškiamas plotas viename hektare žemės apskaičiuojamas pagal
formulę: purškiamos juostos plotis (m) x eilių ilgis (m). Jei apskaičiuotas purškiamas plotas yra,
pvz., 25 proc. nuo hektaro, tuomet normą reikia sumažinti iki 25 proc., t. y. nuo 2,0–2,5 l/ha iki
0,5–0,625 l/ha.

Šalia augantys augalai
Stenkitės, kad purškiamo tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų.
mAišYMAS
Cabrio Duo galima maišyti su Acrobat Plus, Signum. Dėl produktų maišymo kreipkitės į produktų gamintojus ar atstovus.
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