Flexity®
Fungicidas
Sisteminis benzofenonų cheminės klasės fungicidas, naudojamas žieminių kviečių
apsaugai nuo miltligės ir stiebalūžės, vasarinių kviečių bei žieminių ir vasarinių miežių apsaugai nuo miltligės.
Veiklioji medžiaga:

metrafenonas 300 g/l

Produkto forma:

koncentruota suspensija

Pakuotė:

1l

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
VEIKIMO BŪDAS
Flexity yra fungicidas, turintis ilgalaikį poveikį nuo javų miltligės. Žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose naudojamas krūmijimosi pabaigoje – antro bamblio tarpsnyje
(BBCH 30-32), jis veiksmingas ir nuo žieminių kviečių stiebalūžės.
Flexity veiklioji medžiaga metrafenonas priklauso benzofenonams. Metrafenono
veikimas yra lokaliai sisteminis, turintis apsauginį ir gydomąjį poveikį. Metrafenonas,
patekęs ant grybienos, neleidžia jai normaliai vystytis ir susidaryti sporoms.
Maksimali rekomenduojama norma 0,5 l/ha Flexity veikia iki 6 savaičių, priklausomai
nuo ligos intensyvumo ir oro sąlygų. Geriausiai Flexity veikia, kai naudojamas profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.
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AUGALAI IR LIGOS
Augalai

Ligos

Norma
l/ha

Naudojimas

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

Miltligė

0,5

Purškiama bamblėjimo pradžioje – žydėjimo viduryje
(BBCH 30-65). Norėdami sustiprinti gydomąjį veikimą
nuo miltligės, naudokite 0,25 l/ha Flexity + 0,25 l/ha
Corbel mišinį.
Didžiausias purškimų skaičius nuo miltligės, naudojant
0,5 l/ha – 1.

Žieminiai
kviečiai

Stiebalūžė

0,5

Purškiama bamblėjimo pradžioje – antro bamblio tarpsnyje (BBCH 30-32).
Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

Žieminiai ir
vasariniai
miežiai

Miltligė

0,5

Purškiama bamblėjimo pradžioje – žydėjimo viduryje
(BBCH 30–65).
Didžiausias purškimų skaičius, naudojant 0,5 l/ha – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos.

MAIŠYMAS
Flexity galima maišyti su herbicidais Arrat ir Biathlon 4D, augimo reguliatoriais
Cycocel 750, Terpal, Medax Max, Medax Top, insekticidu Fastac 50, fungicidais
Adexar, Allegro Super, Bell Super, Brutus, Ceriax, Duett Ultra, Opera N, Priaxor,
Tango Super, Tracker ir kt. Flexity taip pat galima maišyti su mikroelementinėmis
trąšomis.
•

Atminkite, kad Terpal į mišinius visada pilamas paskutinis!

•

Galima maišyti su karbamidu, jei naudojate ne daugiau kaip 20 kg/ha (produkto)
ir oro temperatūra neviršija +20°C, maža santykinė oro drėgmė. Jei didelis temperatūrų svyravimas dienos – nakties metu, galimi kai kurių veislių apdeginimai.

•

Prieš maišydami, karbamidą gerai ištirpinkite. Pirmiausiai pilamas Flexity bei kiti
maišymo partneriai, po to ištirpintas karbamidas.

Vandens kiekis – 200–300 l/ha.
Laikotarpis be lietaus – 1 val.
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