
Ātrā palīdzība Jūsu graudaugu sējumiem 
pāraugušas ķeraiņu madaras ierobežošanai



Reģistrācija apliecības īpašnieks un ražotājs: Globachem N.V.
Brustem Industriepark   |   Lichtenberglaan 2019   |   Beļģija

Izplatītājs: SIA “Agrimatco Latvia”
Tīraines iela 5c   |   Rīga   |   Latvija

Darbīgā viela: fluroksipirs, 180 g/l

Reģistrācijas numurs: 0644

Preparatīvā forma:  emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas klase: 2

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu  
ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu,  
vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu un daudzgadīgo  
stiebrzāļu (sēklai un lopbarībai) sējumos, ganībās un zālienā.

Kuros gadījumos izvēlēties?

1. Lieliski ierobežos pāraugušu ķeraiņu madaru.

2. Lietot sākot no + 12°C temperatūras un siltākos laika apstākļos,  
 nepārsniedzot + 25°C temperatūru apstrādes laikā.

3. Ilgs lietošanas laiks, līdz AS 45 – ziemājiem un AS 39 – vasarājiem.

4. Deva ziemāju graudaugiem un daudzgadīgajām stiebrzālēm – 0,6 - 0,8 l/ha.

5. Deva vasarāju graudaugiem un stiebrzālēm sēklai – 0,46 – 0,6 l/ha.

Apstrādājamie kultūraugi Apstrādes laiks,  
norādījumi, piezīmes Kaitīgais organisms Preparāta 

deva

Ziemas:
kvieši, mieži, tritikāle, rudzi

Daudzgadīgās stiebrzāles 
(sēklai un lopbarībai), 
ganības (zelmenī 
stiebrzāles), zāliens

Apsmidzināt sējumus 
pavasarī, atsākoties 
veģetācijai, sākot ar trīs 
sāndzinumu stadiju līdz 
kultūrauga karoglapas 
maksts piebriedusi  
(AS 23-45)

Efektivitāte > 85%
Ķeraiņu madara (Galium aparine) 
Sārtā panātre (Lamium purpureum) 
Parastā virza (Stelaria media)  
Tīruma naudulis (Thlaspi arvense)

Efektivitāte 70-84,9 %
Tīruma kumelīte (Matricaria inodora)  
Veronikas (Veronica spp.) 
Tīruma vijolīte (Viola arvensis)

Efektivitāte < 70%
Ganu plikstiņš (Capsella bursa- pastoris)

0,8 l/ha

Vasaras:
kvieši, mieži, tritikāle, auzas 

Stiebrzāles sēklai (sējas 
gadā), ganības (sējas gadā, 
zelmenī stiebrzāles), zāliens

Apsmidzināt sējumus, 
sākot ar kultūrauga trīs 
lapu stadiju līdz attīstītas 
karoglapas stadijai  
(AS 13-39)

Efektivitāte > 85%
Ķeraiņu madara (Galium aparine) 
Sārtā panātre (Lamium purpureum)

Efektivitāte 70-84,9 %
Parastā virza (Stelaria media)
Dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus)

Efektivitāte < 70%
Ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)
Tīruma vijolīte (Viola arvensis)

0,6 l/ha

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 1 reize. 
Nogaidīšanas laiks, dienās - daudzgadīgās stiebrzāles (sēklai un lopbarībai), ganības (zelmenī stiebrzāles), zāliens – 7 dienas.

Ierobežojumi

Nelietot ar FLUROSTAR 180 apstrādātus augus vai salmus siltumnīcā vai kompostā. Izvairīties no izsmidzināšanas uz 
jutīgiem blakus augošiem kultūraugiem, piemēram, kartupeļiem.

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


