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PONTOS®

Naujas rudeninis javų herbicidas

3 privalumai viename
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BASF naujiena – PONTOS®

Vienas produktas: 3 privalumai
Pontos® yra naujausias javams skirtas BASF rudeninis herbicidas, kuris Jums 
suteiks daug naudos: labai gerą veikimą prieš vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, 
geresnę apsaugą nuo jų atsparumo išsivystymo, saugumą sėjomainoje, mažiau 
rūpesčių pavasarį, o svarbiausia – didesnį derlių.

BASF herbicide Pontos® pirmą kartą buvo suderintos dvi veikliosios 
medžiagos flufenacetas ir pikolinafenas. 

1
Platus veikimo  
spektras nuo 

vienaskilčių ir dviskilčių 
piktžolių

2
Saugus 

sėjomainoje

3
Mažiau rūpesčių 

pavasarį

Šis mišinys rudenį užtikrina platų veikimo 
spektrą nuo vienaskilčių ir dviskilčių 
piktžolių visuose žieminiuose javuose. 
Produktas suskyla augalų vegetacijos 
metu, todėl yra saugus sėjomainoje. Taip 
užtikrinamas lankstumas pasirenkant 
kitais metais auginamas žemės ūkio 
kultūras. Mažesnė rizika, atsirandanti  
dėl nepalankių oro sąlygų.

3 privalumai viename:
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Naujas rudeninis herbicidas  
su unikaliu dviejų veikliųjų  
medžiagų deriniu

Pikolinafenas užtikrina apsaugą nuo įvairių dviskilčių piktžolių ir naikina 
vienaskiltes piktžoles. Pikolinafenas į piktžoles patenka ir per šaknis, ir per 
dygstančių piktžolių daigus bei piktžolių lapus, kai purškiama piktžolėms 
sudygus.

Flufenacetas į piktžoles patenka per šaknis arba per dygstančių piktžolių 
daigus. Jis veikia kitaip nei kitos veikliosios medžiagos, todėl yra puikus įrankis, 
neleidžiantis išsivystyti piktžolių atsparumui herbicidams.

Pikolinafeno ir flufenaceto mišinys pasižymi vienas kitą papildančiu veikimu 
prieš vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Pikolinafenas gerina flufenaceto 
veiksmingumą, piktžolėms sudygus.

PIKOLINAFENAS
Daugiausia į piktžoles patenka  
per dygstančių piktžolių lapus 
(70–80 %) ir šaknis (20–30 %).

FLUFENACETAS
Į piktžoles patenka per šaknis arba 
per dygstančių piktžolių daigus. 
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privalumas

1

2

3
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Pontos® greitai ir veiksmingai naikina: 

• vienametes dviskiltes piktžoles, tokias kaip daržines žliūges, 
dirvines našlaites, apskritalapes ir raudonžiedes notreles, ramunes, 
trikertes žvagines, aguonas birules, snapučius, veronikas, 
garstukus, rapsų pabiras (paprastas ir CL) ir kt.

• vienaskiltes piktžoles: dirvines smilguoles, vienmetes migles, 
pelinius pašiaušėlius ir kt. 

1. Platus veikimo spektras nuo 
vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių

Dirvinės smilguolės

Apskritalapės ir 
raudonžiedės notrelės

Vienmetės miglės

Bekvapiai šunramuniai

Daržinės žliūgėsPeliniai pašiaušėliai

Dirvinės našlaitės Rapsų pabiros
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Šaltinis: BASF „BioDossier“ duomenys.
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Neužmirštuolės

Rūgtys takažolės

Veronikos

Nuo pelinių pašiaušėlių, jeigu jų yra daug, naudoti 0,75 l/ha normą.

Geriausias efektyvumas pasiekiamas, kai Pontos® panaudojamas javuose iki 2 lapelių tarpsnio.

Pontos® 0,5 l/ha

Pontos® veikimo spektras
Pontos® veiksmingumas, naudojant normą 0,5 l/ha 
dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms naikinti (%)
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Pontos® 0,5 l/ha

Pontos® 0,5 l/ha

Kontrolė

Kontrolė

Šaltinis: Ūkininkų bandymų laukai, 2019 11 22, Lietuva

Šaltinis: LAMMC, Dotnuva, Lietuva 

Bandymų rezultatai su Pontos®

Pontos® 0,5 l/ha
LAMMC bandymai, 2020, apskaita daryta 2020 03 20

Smilguolės
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privalumas

2
1
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2. Saugus sėjomainoje

Naujas javų herbicidas 
Pontos® registruotas:
• Žieminiuose kviečiuose

• Žieminiuose kvietrugiuose

• Žieminiuose rugiuose

• Žieminiuose miežiuose

Pontos® saugus sėjomainoje
Su Pontos®  nėra jokių sėjomainos apribojimų kitam sezonui. 
Pontos® suyra dirvožemyje vegetacijos metu (trumpai išlieka 
dirvožemyje) ir nekelia jokio pavojaus vėliau auginamoms kultūroms. 
Jei dėl kažkokių priežasčių su Pontos® purkšti žieminiai javai žuvo,  
tą patį rudenį galima atsėti žieminiais javais. Pavasarį galima  
atsėti vasariniais javais, ankštiniais augalais, rapsais,  
kukurūzais ir cukriniais runkeliais.

• Lankstumas planuojant sėjomainą

• Rizikos mažinimas esant ekstremalioms  
oro sąlygoms

• Pranašumas prieš produktus, sudėtyje  
turinčius diflufenikaną

• Padeda geriau planuoti ūkio darbus  
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privalumas
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3. Mažiau rūpesčių pavasarį

Piktžoles žieminiuose javuose verta naikinti RUDENĮ,  
kad būtų  mažiau rūpesčių PAVASARĮ

Vis labiau didėja būtinybė naikinti piktžoles žieminiuose javuose jau rudenį. 
Kadangi rudenį pailgėja javų vegetacijos laikotarpis, pavasarį susiduriame su 
jų vėlesniais augimo tarpsniais, o dėl to ir su sunkumais pasiekiant visišką 
herbicidų veiksmingumą pavasario laikotarpiu.

Nepanaudojus javuose herbicido rudenį, pavasarį rekomenduojama jį 
panaudoti labai anksti, kai temperatūros dar pakankamai žemos. Esant 
žemoms temperatūroms herbicidų efektyvumas silpnesnis, javai labiau 
stresuoja. Taip pat daug pavasarinių darbų reikia atilkti vienu metu. 

Rudenį panaudojus herbicidą Pontos®, pavasarį 
turėsite švarų pasėlį. 

Rudenį sudygusios piktžolės mažina žieminių 
javų derlių – jos tampa kultūrinių augalų 
konkurentais.

Sunaikinus piktžoles rudenį, javai geriau 
krūmijasi, nekonkuruoja su piktžolėmis dėl 
maisto medžiagų, vandens ir šviesos.
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PONTOS®

Naujas rudeninis javų herbicidas

3 privalumai viename

Pavadinimas Pontos® 

Veikliosios medžiagos: pikolinafenas 100 g/l, flufenacetas 240 g/l

Produkto forma koncentruota suspensija (SC)

Registruotas: žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir miežiuose

Naudojimo laikas BBCH 09–25

Registruota norma 0,22–0,75 l/ha, rekomenduojama norma 0,5 l/ha

www.agro.basf.lt

Agronomų 
kontaktai

AGRO MILES
prisijunk

Gaukite AGRO MILES lojalumo taškus ir 
iškeiskite juos į naudingus prizus.
Prisijunkite prie BASF lojalumo programos 
AGRO MILES: www.agromiles.basf.lt


