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Acrobat® Plus
Sisteminio ir kontaktinio veikimo fungicidas, naudojamas bulvių apsaugai nuo bulvių 
maro ir sausligės, svogūnų apsaugai nuo netikrosios miltligės.

Veikliosios medžiagos: dimetomorfas 90 g/kg
mankocebas 600 g/kg

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

Pakuotė: 1 kg, 5 kg

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

Acrobat Plus yra dviejų veikliųjų medžiagų, dimetomorfo ir mankocebo, mišinys.

Dimetomorfas yra lokaliai sisteminis fungicidas, kuris pasižymi apsauginiu, gy-
domuoju bei antisporiniu poveikiu nuo bulvių maro ir kitų ligų. Jis veikia daugelyje 
ligos išsivystymo stadijų. Į augalus dimetomorfas patenka per lapus ir stiebus ir 
pasiskirsto visame lapų paviršiuje nuo viršutinės iki apatinės dalies. Veiklioji me-
džiaga veikia ant augalo paviršiaus ir augalo viduje, sunaikindama ligų sukėlėjus 
pradinėje infekcijos stadijoje. Dimetomorfas taip pat užtikrina gerą apsaugą nepa-
lankiomis oro sąlygomis. Jis taip pat veiksmingas nuo metalaksilui atsparių grybo 
rasių.

Mankocebas yra kontaktinis fungicidas, kuris slopina zoosporų dygimą ir sustabdo 
maro, sausligės bei netikrosios miltligės vystymąsi.

Fungicidas
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AUGALAI IR LIGOS

Augalai Ligos Norma
kg/ha

Naudojimas

Bulvės Bulvių ma-
ras, sausligė

2,0 Pradedama purkšti, kai bulvės yra 15–30 cm aukščio ir 
iki augalai susiliečia eilutėse. Acrobat Plus purškiamas 
kas 10–14 dienų, priklausomai nuo ligos plitimo, bul-
vių veislės ir klimatinių sąlygų. Norint gerai apsaugoti 
bulves nuo maro, Acrobat Plus reikia purkšti profilak-
tiškai. Purškiama kas 7–14 dienų, kai augalai aktyviai 
auga. Liga stipriai plinta esant šiltam ir drėgnam orui. 
Didžiausias purškimų skaičius – 8. Paskutinis purškimas 
iki derliaus nuėmimo – 7 dienos.

Ropiniai 
svogūnai

Netikroji 
miltligė

2,0 Purškiama pastebėjus pirmuosius ligos požymius, kas 
7–14 dienų, priklausomai nuo oro sąlygų. Netikslinga 
purkšti po to, kai svogūnų laiškai pradeda linkti 
(BBCH 46). Didžiausias purškimų skaičius – 3. 
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.

Acrobat Plus rekomenduojame naudoti mišinyje su paviršiaus akty-
viosiomis medžiagomis (PAM), kurios pagerina fungicido veikimą.

MAIŠYMAS

Acrobat Plus gali būti maišomas su Fastac 50, Signum. Insekticidas pilamas į purkš-
tuvo talpą, kai Acrobat Plus visiškai ištirpsta.

Acrobat Plus gali būti maišomas su karbamidu, magnio sulfatu bei mangano sulfatu.

Vandens kiekis – 150–1000 l/ha.

Laikotarpis be lietaus – 2 val.


