
Herbicīdi kukurūzai

Ierobežojamās nezāles

Samson 
Max 6 OD / 

Fornet  
Max 6 OD
0,75 l/ha

Onyx
0,75 l/ha

Temsa SC
1,5 l/ha

Botiga
1 l/ha

baltā balanda (Chenopodium album)

daudzsēklu balanda (Chenopodium polyspermum) n.d. n.d. n.d.

tīruma kumelīte (Matricaria inodora) n.d.

tīruma naudulis (Thlaspi arvense) n.d.

ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)

atliektais amarants (Amaranthus retroflexus)

dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus)

blusu sūrene (Polygonum persicaria)

mezglainā sūrene (Polygonum lapathifolium) n.d.

ķeraiņu madara (Galium aparine)

sārtā panātre (Lamium purpureum)

tīruma sinepe (Sinapis arvensis) n.d.

tīruma vijolīte (Viola arvensis)

sīkā gandrene (Geranium pusillum) n.d.

parastā virza (Stellaria media)

melnā naktene (Solanum nigrum)

maura skarene (Poa annua)

parastā gaiļsāre (Echinochlora crus-gali)

sarenes (Setaria spp.)

pasāres (Digitaria spp.)

ložņu vārpata (Agropyron repens) n.d.

virs 95%

85%-95%

70%-85%

50%-70%

n.d. nav datu

Nezāļu spektra paplašināšanai un efektivitātes palielināšanai, iesakām lietot tvertnes maisījumus.

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



Herbicīds

Darbīgā viela: piridāts, 600 g/l

Reģistrācijas numurs: 0657

Reģistrācijas klase: 2

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5 l

Reģistrācijas īpašnieks: Belchim Crop protection N.V.

Devas:
- 0,75 l/ha - vienreizēja apstrāde ar maksimālo devu, sākot ar kukurūzas divu lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16).
- 0,5 l/ha un 0,5 l/ha - dalītā apstrāde, 0,5 l/ha sākot ar kukurūzas divu lapu līdz sešu lapu stadijai (AS 12-16), atkār-

toti pēc 7 dienām ar devu 0,5 l/ha.
Onyx ierobežojamo nezāļu spektra paplašināšanai vienmēr lietot maisījumā ar citu, mezotrionu saturošu, herbicīdu.

• pieskares iedarbības produkts. Darbīgā viela iedarbojas caur lapām. Pieder pie PSII inhibitoriem (nitrili) - 
HRAC grupa - C3.

• apstrādatās nezāles nekavējoties pārstāj augt, iet bojā. Vispirms dzeltē, tad paliek brūnas. Nezāļu bojāeja 
sākas no lapas malām.

• labs maisījuma partneris pretrezistences stratēģijā.
• bezlietus periods pēc apstrādes - 5 stundas.
• temperatūra apstrādes laikā, vēlama +15°C līdz +25°C.

Selektīvs, pieskares iedarbības herbicīds 
īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.

Herbicīds

Darbīgā viela: mezotrions, 100 g/l

Reģistrācijas numurs: 0563

Reģistrācijas klase: 2

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 5 l

Reģistrācijas īpašnieks: Globachem N.V.

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds 
īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās 
gaiļsāres ierobežošanai.

Deva:
- 1,5 l/ha - kukurūza. Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18), 

viena apstrāde sezonā.

• darbīgā viela iedarbojas gan caur lapām, gan augsni. Pieder pie HPPD inhibitoriem - HRAC grupa F2. 
• bezlietus periods pēc apstrādes - 2 stundas.
• temperatūra apstrādes laikā, vēlama +15°C līdz +25°C.

 

SCSCSC

Svarīgi!
• vienmēr veikt savlaicīgu nezāļu ierobežošanu, nezāļu aktīvas augšanas laikā.
• no nezālēm brīvs lauks - kā viena no atslēgām kukurūzas labai ražai.
• jo mazākas nezāles apstrādes brīdī, jo labāka efektivitāte sagaidāma.
• izmēģiniet savos kukurūzas laukos dalītās apstrādes!
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Herbicīds

Darbīgā viela: nikosulfurons, 60 g/l

Reģistrācijas numurs: 0434

Reģistrācijas klase: 2

Preparatīvā forma: dispersija eļļā

Iepakojums: 5 l

Reģistrācijas īpašnieks: ISK Biosciences Europe N.V.

Devas:
- 0,75 l/ha - vienreizēja apstrāde ar maksimālo devu, kad kukurūzai 2-8 lapas, 4-6 lapas daudzgadīgām viendīgļ-

lapju nezālēm, 2 lapu stadija viengadīgajām viendīgļlapju nezālēm un 2-6 lapu stadija divdīgļlapju nezālēm;
- 0,5 l/ha un 0,25 l/ha - dalītā deva 0,5 l/ha un pēc 10- 14 dienām 0,25 l/ha, lai labāk kontrolētu daudzgadīgās 

viendīgļlapju nezāles un vēlāk dīgstošās viengadīgās nezāles.

• darbīgā viela pieder pie sulfonilurīnvielu grupas (ALS inhibitors - HRAC B grupa), tā tiek uzņemta caur lapām.
• bezlietus periods pēc apstrādes - 2 stundas.
• vislabākā OD formulācija, no tirgū pieejamajām.
• ļoti laba selektivitāte.

Sistēmas iedarbības herbicīds viengadīgo un 
daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju 
nezāļu ierobežošanai.

00BBCH 03 05 10 11 12 13 14 15 16 30-39 51-69 71-89

(0,75 vai 0,5+0,5 l/ha)

(1,5 l/ha)

(0,75 vai 0,5+0,25 l/ha)

	Herbicīds divdīgļlapju 
 nezāļu ierobežošanai

	Herbicīds viendīgļlapju 
 nezāļu ierobežošanai

Labi pazīstams un zināms risinājums

(0,67-1,0 l/ha vai 0,5+0,5 l/ha)

Devas:
- 0,67-1,0 l/ha – vienreizēja apstrāde, sākot ar kultūrauga divu lapu līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18).
- 0,5 l/ha un 0,5 l/ha – dalītā apstrāde. 0,5 l/ha sākot ar kultūrauga divu lapu līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18), 

atkārtoti pēc 7 -10 dienām ar devu 0,5 l/ha.

• pieskares un sistēmas iedarbības produkts.  
Piridāts pieder HRAC grupai C3, savukārt mezotrions pieder pie HRAC F2 grupai.

•  apstrādi veikt laikā, kad nezāles ir sadīgušas un mazas. 
•  bezlietus periods pēc apstrādes - 3 stundas. 
•  temperatūra apstrādes laikā, vēlama +15°C līdz +25°C.

Selektīvs, pieskares un sistēmas iedarbības 
herbicīds dažu viendīgļlapju un īsmūža  
divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.

Herbicīds

Darbīgās vielas: piridāts, 300 g/l, mezotrions 90g/l

Reģistrācijas numurs.: 0808

Reģistrācijas klase: 2

Preparatīvā forma: dispersija eļļā

Iepakojums: 5 l 

Reģistrācijas īpašnieks: Belchim Crop protection N.V.

Jaunums
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Ierobežojamās nezāles

Samson 
Max 6 OD / 

Fornet  
Max 6 OD
0,75 l/ha

Onyx
0,75 l/ha

Temsa SC
1,5 l/ha

Botiga
1 l/ha

baltā balanda (Chenopodium album)

daudzsēklu balanda (Chenopodium polyspermum) n.d. n.d. n.d.

tīruma kumelīte (Matricaria inodora) n.d.

tīruma naudulis (Thlaspi arvense) n.d.

ganu plikstiņš (Capsella bursa-pastoris)

atliektais amarants (Amaranthus retroflexus)

dārza vējgriķis (Polygonum convolvulus)

blusu sūrene (Polygonum persicaria)

mezglainā sūrene (Polygonum lapathifolium) n.d.

ķeraiņu madara (Galium aparine)

sārtā panātre (Lamium purpureum)

tīruma sinepe (Sinapis arvensis) n.d.

tīruma vijolīte (Viola arvensis)

sīkā gandrene (Geranium pusillum) n.d.

parastā virza (Stellaria media)

melnā naktene (Solanum nigrum)

maura skarene (Poa annua)

parastā gaiļsāre (Echinochlora crus-gali)

sarenes (Setaria spp.)

pasāres (Digitaria spp.)

ložņu vārpata (Agropyron repens) n.d.

virs 95%

85%-95%

70%-85%

50%-70%

n.d. nav datu

Nezāļu spektra paplašināšanai un efektivitātes palielināšanai, iesakām lietot tvertnes maisījumus.

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

Nordisk Alkali

Graudu iela 58   |   Rīga   |   Latvija

Pārdošanas atbalsta un mārketinga vadītāja:

Dace Teterovska   |   dace.t@nordiskalkali.lv   |   00371 29465656


