
Insekticīds-akaricīds kartupeļu vīrusa PVY, kuru pārnēsā laputis, 
izplatības ierobežošanai kartupeļu stādījumos, bumbieru lapu 
blusiņas (Cacopsylla pyri) ierobežošanai bumbieru stādījumā un 

sarkanās augļu koku tīklērces (Panonychus ulmi) ierobežošanai ābeļu, 
bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos.



 Insekticīds 

Darbīgā viela: parafīneļļa, 797 g/l

Reģistrācijas numurs: 0460

Reģistrācijas klase: 2

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 20 l

Reģistrācijas īpašnieks: Belchim Crop Protection NV

Fibro iedarbības mehānisms:
• Fibro var lietot dažādās kaitēkļu attīstības stadijās – gan pieaugušo īpatņu, gan kāpuru, gan olu stadijā.

• apstrādes laikā kaitīgie organismi tiek pārklāti ar plānu produkta kārtiņu, kura neļauj piekļūt gaisam,  
kā rezultātā kaitēkļi vairs nesaņem skābekli un iet bojā.

• kartupeļu stādījumos laputu pārnēsātā kartupeļu vīrusa (PVY) izplatības ierobežošana balstās nevis uz 
tiešu laputu skaita ierobežošanu, bet gan uz aizsargslāņa – fiziskas barjeras veidošanu uz kartupeļu 
lakstiem. Aizsargslānis pasargā no vīrusa izplatīšanās. 

• Fibro neaizsargā jaunos dzinumus, tas nepārvietojas kopā ar augu.

• atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā.

Fibro noteiktais lietojums
Kultūraugs Kaitīgais organisms Deva, l/ha Apstrādes laiks Apstrāžu skaits 

sezonā

Kartupeļi
Kartupeļu vīruss (PVY) (vīrusu pārnesā 
laputis (Aphidodea))

10
Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, sākot no 
to sadīgšanas līdz vienu nedēļu pirms lakstu 
desikācijas. Atkārtoti pēc 7 dienām.

8

Ābeles, 
bumbieres, 
ķirši, plūmes

Sarkanā augļu koku tīklērce 
(Panonychus ulmi)

20-30

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, ja atrastas 
ziemojošas kaitēkļa olas. Sēkleņiem sākot no zaļā 
konusa stadijas līdz sarkano pumpuru stadijai (AS 
09–57).
Kauleņaugiem no pumpuru plaukšanas līdz 
kauslapu atvēršanās stadijai  (AS 53–57).

1

Bumbieres Bumbieru lapu blusiņa (Cacopsylla pyri)

20-30

1. lietošanas variants
Apsmidzināt stādījumus, kad konstatētas kaitēkļa 
olas, sākot no pumpuru plaukšanas līdz sarkano 
pumpuru stadijai (AS 53–57).

1

20

2. lietošanas variants
Apsmidzināt stādījumus, kad konstatētas kaitēkļa 
olas, sākot no pumpuru plaukšanas līdz sarkano 
pumpuru stadijai (AS 53–57). Ja nepieciešams, 
veikt otru smidzinājumu ar 2 dienu atstarpi.

2

Ieteicamais ūdens daudzums:
• kartupeļos – 200-400 l/ha

• ābelēs, bumbierēs, ķiršos, plūmēs – 1000–1500 l//ha

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām.  
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
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