DEFOLIANTAI
Augalų apsaugos produkto
pavadinimas, forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris,
registracijos galiojimo laikas
1. Reglone super
Syngenta Ltd.,
0088D/06,
2019-05-04

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis
Dikvatas
150 g/l

Naudojimo
norma
kg/ha,
l/ha

Apdorojami
augalai

2,5-3,0

Morkų sėklojai

2,0-3,0

Kopūstų sėklojai

4,0-6,0

Pašarinių runkelių,
valgomųjų burokėlių
sėklojai
Liucerna sėklai

2,0-4,0

3,0-4,0

Raudonieji dobilai
sėklai

4,0-5,0

Pašarinės pupos
sėklai

2,0-3,0
4,0-5,0

Vikių-avižų mišiniai
sėklai, žirniai sėklai
Ridikų sėklojai

2,0

Bulvės sėklai

Apdorojimo
laikas
Purškiama antros eilės
žiedyno pilno nokimo
pradžioje, kai sėklų
drėgnumas ne daugiau
50%
Purškiama vaškinės
sėklų brandos pradžioje,
kai sėklų drėgnumas ne
daugiau 50%
Purškiama, kai
paruduoja 20-40%
kamuolėlių
Purškiama, kai
paruduoja 85-90%
ankščių. Kūlenų
nenaudoti pašarui
Purškiama, kai
paruduoja 75-80%
galvučių. Kūlenų
nenaudoti pašarui
Purškiama, kai apatinėse
ankštyse sėklos
geltonos, o rumbelis
juodas
Purškiama, kai
paruduoja 75% ankščių
Purškiama vaškinės
brandos pradžioje, kai
sėklų drėgnumas ne
daugiau 55%
Purškiama baigiant
formuotis gumbams ir
sustorėjus odelei

Paskutinis
apdorojimo
terminas iki
derliaus
nuėmimo,
dienomis
6-8

1

5-10

1

8

1

7

1

5-7

1

8-10

1

6-8

1

10

1

8-10

1

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

Naudojimo
apribojimai

Augalų apsaugos produkto
pavadinimas, forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris,
registracijos galiojimo laikas

2. Maxima
Sharda Europe b.v.b.a.
AS2-30D(2017)
2019-05-04
3. Diqua
Sharda Europe b.v.b.a
0376D/09
2019-05-04

4. Dessica
Sharda Europe b.v.b.a.

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Dikvatas
200 g/l

Dikvatas
200 g/l

Dikvatas
200 g/l

Naudojimo
norma
kg/ha,
l/ha

Apdorojami
augalai

3,0-4,0

Turnepso sėklojai

2,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Bulvės

2,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai
Bulvės

2,0

Apdorojimo
laikas
Purškiama vaškinės
brandos pradžioje, kai
sėklų drėgnumas 4550%
Purškiama, kai subręsta
ne mažiau kaip 30%
ankštarų, sėklos tamsios
ir kietos
Purškiama vegetacijos
metu
Purškiama vegetacijos
metu
Purškiama, kai bulvių
gumbai jau susiformavę
ir yra reikalingo dydžio
Purškiama, kai
apatiniame augalo
trečdalyje visos sėklos
tamsiai rudos arba
juodos, o viduriniame
augalo trečdalyje 90
proc. sėklų yra raudonai
– rudos
Purškiama žydėjimo
pabaigoje, kai augalo
žiedyne atviri 70 proc.
vyriškų žiedų

Paskutinis
apdorojimo
terminas iki
derliaus
nuėmimo,
dienomis
6-7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

7

1

Didžiausias
apdorojimų
skaičius

2,0

Žieminiai ir
vasariniai rapsai

2,0

Pluoštinės kanapės,
auginamos pluoštui

2,0

Pluoštinės kanapės,
auginamos sėklai

Purškiama, kai augalo
žiedyno centrinėje dalyje
subrendę 80 proc. sėklų

7

1

2,0

Bulvės

Purškiama vegetacijos
metu

7

1

Naudojimo
apribojimai

kanapių
apdorojimui
naudoti tik
purkštuvus su
horizontaliomis
sijomis
kanapių
apdorojimui
naudoti tik
purkštuvus su
horizontaliomis
sijomis

Augalų apsaugos produkto
pavadinimas, forma,
registracijos savininkas,
registracijos numeris,
registracijos galiojimo laikas
AS2-29D(2017)
2019-05-04

Veikliosios
medžiagos
pavadinimas,
kiekis

Naudojimo
norma
kg/ha,
l/ha
2,0

Apdorojami
augalai
Žieminiai ir
vasariniai rapsai

Apdorojimo
laikas
Purškiama vegetacijos
metu

Paskutinis
apdorojimo
terminas iki
derliaus
nuėmimo,
dienomis
7

Didžiausias
apdorojimų
skaičius
1

Naudojimo
apribojimai

