
PARŪPĒJIES PAR SAVU NĀKAMO 
RAŽU TAGAD
Pēdējā iespēja iegādāties
BASF plaša spektra fungicīdus līdz 30. 10. 2019. 

BASF graudaugu fungicīdi – Allegro Super®, Capalo®, Tango® Super būs pieejami 

tirdzniecībā līdz 2019. gada 30. oktobrim, jo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 

tiek anulēta reģistrācija augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir darbīgā viela 

fenpropimorfs.

Ar VAAD lēmumu šos fenpropimorfu saturošos fungicīdus atļauts lietot tīrumu aizsar-

dzībai nākamajā 2020. gada sezonā – līdz 30. 10. 2020.

UZZINIET VAIRĀK:
BASF agronomi – Agnese Būka: 29485221 | Uģis Ozoliņš: 27294240  
Renārs Kunigs – Salaks: 25447729 

www.agro.basf.lv

Iegādājoties Allegro Super®, Capalo®, Tango® Super Jūs varat reģistrēties 

BASF fungicīdu akcijai 2019 un iegūt saimniecībā noderīgas balvas, vai arī –   

pārnest iegādātos fungicīdu litrus uz nākamo gadu un izvēlēties balvu vēlāk no 

2020. gada akcijas balvu piedāvājuma.

• Aizpildiet BASF fungicīdu akcijas elektronisko anketu tiešsaistē 

www.akcijaagrobasf.lv līdz 15. 11. 2019. 

https://www.akcijaagrobasf.lv


Kāpēc jāizlemj tagad?
 Visticamāk, arī 2020. gadā graudaugu tīrumos būs sastopama miltrasa. BASF fungicīdiem Allegro® Super, 

Capalo®, Tango® Super piemīt paaugstināta efektivitāte pret miltrasu, jo šo fungicīdu sastāvā ir 
darbīgā viela fenpropimorfs.

 Pēdējo 7 gadu izmēģinājumos no T1 fungicīdiem vislabākie ražas rezultāti iegūti tīrumos, kur 
lietots tieši Allegro® Super vai Capalo®.

 Tā kā fenpropimorfu saturošie fungicīdi pēc 30. 10. 2019. tirdzniecībā vairs nebūs pieejami, šī ir 
pēdējā iespēja iegādāties populāros BASF plaša spektra fungicīdus.

Allegro® Super –  
populārākais T1 risinājums ziemas kviešu sējumos Latvijā

Capalo® – īpaši piemērots intensīviem kviešu sējumiem

Tango® Super –  
viszemākās izmaksas, visuniversālākais produkts

 Priekšrocības: 
Satur strobilurīnu, kas ir izšķiroši agrajā apstrādē, 
kad kultūraugus apdraud salnas vai sausums. 

Stimulē fizioloģiskos procesus augā – palīdz 
pārvarēt stresa apstākļus. 

Pierādīts, ka veicina augu produktivitāti.

 Lietošana: kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas.

 Darbīgo vielu efektivitāte: 
Fenpropimorfs – graudzāļu miltrasa, rūsas. 

Metilkrezoksims – acsveida plankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, stimulē auga fizioloģiskos 
procesus. 

Epoksikonazols – kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, miežu tīklplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, miežu pundurrūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība.

 Priekšrocības: 
Miltrasu apstādina strauji un aizsargā ilgstoši. 
Īpaši piemērots atkārtotiem sējumiem un 
miltrasas ieņēmīgām šķirnēm. 

Iedarbīgs pret stiebru lūšanu atkārtotos kviešu 
sējumos.

 Lietošana: kvieši, mieži, rudzi, tritikāle, auzas.

 Darbīgo vielu efektivitāte: 
Fenpropimorfs – graudzāļu miltrasa, rūsas. 

Metrafenons – acsveida plankumainība, 
graudzāļu miltrasa. 

Epoksikonazols – kviešu pelēkplankumainība, 
plēkšņu plankumainība, miežu tīklplankumainība, 
brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, miežu pundurrūsa, 
ramulārija, stiebrzāļu gredzenplankumainība.

 Priekšrocības: 
Unikāla formulācija, ātra darbīgo vielu  
iekļūšana augā. 

Rudzos teicama efektivitāte uz 
gredzenplankumainību. 

Ekonomiski izdevīgs un plastisks risinājums.

 Lietošana: kvieši, mieži, rudzi, auzas.

 Darbīgo vielu efektivitāte: 
Fenpropimorfs – graudzāļu miltrasa, rūsas. 

Epoksikonazols – kviešu lapu 
pelēkplankumainība, kviešu plēkšņu 
plankumainība, miežu tīklplankumainība, brūnā 
rūsa, dzeltenā rūsa, miežu pundurrūsa, stiebrzāļu 
gredzenplankumainība.
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