Fungicīdi

Effector

®

Fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu,
plūmju, upeņu, jāņogu, ērkšķogu un aveņu stādījumos
Reģistrācijas Nr.
Reģistrācijas klase:
Darbīgā viela:
Formulācija:
Iepakojums:

0134
2.
ditianons 700 g/kg
disperģējošas granulas
1 kg

Preparāta apraksts
Effector ir ditianonu saturošs kontaktiedarbības
fungicīds, kurš ir efektīvs pret ļoti daudzām
sēnīšu ierosinātām slimībām augļu dārzos un
ogulājos. Effector darbības ilgums ir no 7 līdz
14 dienām. Preparāts labi darbojas arī vēsos

laika apstākļos, tādēļ piemērots arī agrajām
apstrādēm pavasarī. Vislabākos rezultātus var
sasniegt, lietojot Effector profilaktiski vai pēc
informācijas saņemšanas par slimību ierosinātāju
sporu izlidošanas sākumu.

Lietošana
Ābeļu stādījumos Effector ir efektīvs pret:
ābeļu kraupi (Venturia inaequalis),
augļu rūgto puvi (Gleosporium spp.),
augļu parasto puvi (Monilinia = Monilia spp.),
rūsu (Gymnosporangium juniperi-virginianea),
augļu koku vēzi (Nectria spp.),
zaru un stumbru iedegām un citām slimībām.
1. un 2. apstrāde askusporu izlidošanas laikā un ābeļu ziedēšanas beigās ar
0.05 - 0.10% preparāta darba šķīdumu (atbilst 5 - 10 g Effector uz 10 l ūdens)
3. un pārējās apstrādes ar 0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu atkārtoti
ar 8 - 14 dienu intervālu. Vislabāko efektivitāti ābeļu kraupja ierobežošanā var
panākt, lietojot Effector sistēmā ar fungicīdu Candit (skat. 43. un 148. lpp.).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 6 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 21 diena.

Bumbieru stādījumos Effector ir efektīvs pret:
augļu parasto puvi (Monilinia = Monilia spp.).
Apstrādāt bumbieres pumpuru plaukšanas laikā ar 0.10% preparāta darba
šķīdumu (atbilst 10 g Effector uz 10 l ūdens) un atkārtoti ar 7 - 14 dienu intervālu.
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rūsu (Gymnosporangium sabinae),
alternariozi (Alternaria kikuchiana).
Apstrādāt ar 0.075 - 0.1% preparāta darba šķīdumu pumpuru plaukšanas
laikā un atkārtoti ar 7 - 14 dienu intervālu.
bumbieru kraupi (Venturia pirina).
Apstrādāt ar 0.075 - 0.10% preparāta darba šķīdumu 1. un 2. reizē, ko veic
askusporu izlidošanas laikā un ziedēšanas beigās.
Apstrādāt ar 0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu 3. un nākamajās
apstrādēs, ko veic ar 8 - 14 dienu intervālu.
Vislabāko efektivitāti bumbieru kraupja ierobežošanā var panākt, lietojot Effector
sistēmā ar fungicīdu Candit (skat. 43. lpp.).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 6 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 21 diena.

Ķiršu stādījumos Effector ir efektīvs pret:
augļu parasto puvi (Monilinia = Monilia spp.).
Apstrādi veikt ķiršu ziedēšanas sākumā, ziediem nobirstot un 4 nedēļas pirms
novākšanas ar 0.075 - 0.10% preparāta darba šķīdumu (atbilst 7.5 - 10 g
Effector uz 10 l ūdens).
ķiršu lapbiri (Coccomyces hiemalis = Blumeriella jaapii).
Apstrādi veikt ar 0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu pirms ziedēšanas,
ziedēšanas beigās un atkārtoti pēc 14 dienām.
ķiršu kraupi (Venturia cerasi).
Apstrādi veikt ar 0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu pumpuriem
plaukstot un atkārtoti pēc 14 dienām.
kauleņkoku sausplankumainību (Clasterosporium carpophilum).
Apstrādāt ar 0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu rudenī, lapu biršanas
laikā un atkārtoti pavasarī, ziedēšanas sākumā.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 6 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 28 diena.
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Plūmju stādījumos Effector ir efektīvs pret:
plūmju rūsu (Tranzschelia pruni-spinosae).
Apstrādi veikt ar 0.075 - 0.10% preparāta darba šķīdumu.
1. apstrāde, sākoties augļaizmetņu biršanai, nākošā – atkārtoti pēc 1 mēneša,
bet ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms ražas novākšanas. (koncentrācija atbilst 7.5 10 g Effector uz 10 l ūdens).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 28 dienas.

Upeņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos Effector ir efektīvs pret:
rūsu (Cronartium ribicola),
lapu plankumainību (Drepanopeziza ribis).
Apstrādi veikt ar 0.05 - 0.075% preparāta darba šķīdumu.
1. apstrādi veikt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, nākamo – pirms
ziedēšanas un pēdējo pēc ražas novākšanas (koncentrācija atbilst 5 - 7.5 gramiem
Effector uz 10 l ūdens).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 3 reizes.
Nogaidīšanas laiks: 28 dienas.

Aveņu stādījumos Effector ir efektīvs pret:
avenāju mizas plaisāšanu (Didymella applanata),
dzinumu iedegām (Sphaceloma necator).
Apstrādi veikt, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, pirms ziedēšanas vai pēc
ražas novākšanas ar 0.075 - 0.1% preparāta darba šķīdumu (koncentrācija
atbilst 7.5 - 10 gramiem Effector uz 10 l ūdens).
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes.
Ieteicamais darba šķīduma daudzums. Ābelēm, bumbierēm, ķiršiem,
plūmēm - 500 l/ha uz 1m vainaga augstuma (piemēram: 1.5 m augstiem augļu
kokiem - 750 l/ha), ogulājiem - 500 l/ha.
Tvertnes maisījumi: Effector var lietot tvertnes maisījumos ar fungicīdu
Candit un insekticīdiem, piemēram, Fastac 50.
Ievērojiet! Nelietot Effector maisījumos ar koloidālo sēru un sārmainām
vielām (kaļķis, sērkaļķis, Bordo maisījums) vai eļļām.
Briesmas
H301, H317, H318, H351, H410, EUH401, P201, P261a, P301+P310,
P302+P352, P305+P351+P338, P308+P313, P333+P313, P330, P363, P391,
P501, SP1, SPe3*
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

