JAUNUMS

ROLLWET

®

Piemērots pārklājums
un efekts

Virsmas aktīvā viela (VAV)

Rollwet® ir virsmas aktīvā

viela (VAV) - šķīstošs koncentrāts
izmantošanai lauksaimniecībā,
dārzkopībā un mežkopībā.

Tas sekmē izsmidzināmā augu
aizsardzības produkta vienmērīgāku
piesaistīšanos lapu virsmai un samazina
smidzinājuma nonesi.
Preparāts ir drošs kultūraugiem – nerada
fitoksiskumu un uzlabo sulfonilurīnvielu
grupas herbicīdu, kontakta iedarbības
fungicīdu (kuru gadījumā lapu vienmērīgs
pārklājums ir īpaši svarīgs) un insekticīdu
iedarbības efektivitāti.

Sastāvs:
Tri-siloksāna silīcijorganiski kopolimēri 169 g/l
Etilēna oksīda un propilēna oksīda kopolimēri 832 g/l

Forma: koncentrēta emulsija
Iepakojums: 1 l
Deva: 0,05 - 0,1 l/ha.

LIETOŠANA
ROLLWET® lietojams kopā ar ALS inhibitoru
grupas herbicīdiem, kontakta iedarbības
fungicīdiem un insekticīdiem.

Vienkārši. Augt. Kopā.
UAB „ADAMA Northern Europe“
Diāna Vilsone, +371 2944 6285, Remigijus Peleckis, +370 687 39533

ROLLWET®– piemērots pārklājums un efekts
ROLLWET

Standarta
VAV

®

Labāks pārklājums

Bez VAV

ROLLWET

Bezjonu

®

Veido
mitrinošu plēvīti
Palielina
efektivitāti

1. Vienmērīgs pārklājums,
taču pastāv noplūdes risks.
2. Lēna pesticīdu iedarbība.
3. Risks, ka vēlāk virsmas aktīvo
vielu noskalos lietus.

1. Labāks pārklājums samazina
noplūdes risku.
2. Veido aizsargplēvīti uz auga daļām,
kas samazina pilienu izžūšanu un vienlaikus
palielina virsmas aktīvās vielas efektivitāti.

Pierādīta efektivitāte ar metsulfuronu, tifensulfuronu, tribenuronu, piroksulāmu
®
un citiem ALS herbicīdiem, Rollwet
nodrošina lielisku pārklājumu, palielina
nezāļu kontroli un uzlabo kultūraugu aizsardzību, vienlaikus tas ir piemērots lietošanai dažādos maisījumos.
ŠĶĪDUMA SAGATAVOŠANA

Smidzinātāja tvertnē iepildiet pusi vajadzīgā
ūdens daudzuma un uzsāciet maisīšanu, tad
pievienojiet nepieciešamo augu aizsardzības līdzekļa daudzumu; turpiniet maisīšanu. Pievieno®
jiet nepieciešamo Rollwet daudzumu. Piepildiet tvertni ar ūdeni līdz vajadzīgajam tilpumam,
turpinot maisīšanu. Obligāti turpiniet maisīšanu
arī smidzināšanas laikā. Pēc lietošanas rūpīgi izmazgājiet izsmidzinātāju ar ūdeni, lai tas būtu
tīrs un sagatavots citu kultūraugu apstrādei.

DROŠĪBAS LĪDZEKĻI

Nelietojiet kopā ar šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem un/ vai augu aizsardzības līdzekļiem, kas var
izraisīt fitotoksiskumu jutīgu augu lapām un/ vai
augļiem.

UZGALABĀŠANA

Uzglabājiet cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā.
Uzglabājiet vēsā, labi vēdināmā vietā.

LIETUS ŪDENS

Virsmas aktīvā viela (VAV)

PRIEKŠROCĪBAS
• Pierādīta efektivitāte, lietojot kā piedevu ar ALS
grupas herbicīdiem.
• Rollwet® nodrošina lielisku augu pārklājumu ar augu
aizsardzības līdzekļiem.
• Uzlabo pesticīdu iedarbības efektivitāti.
• Samazina pesticīdu noplūdes un noskalošanos
no auga ar lietus ūdeni.
SAVIETOJAMĪBA
Rollwet ir savietojams ar dažādiem augu aizsardzības līdzekļiem.
®

Preparāts plaši lietojams daudziem kultūraugiem:

• Ar herbicīdiem labību sējumos
(sulfonilurīnvielu grupu, piem., metsulfurons, tifensulfurons
tribenurons, florasulams, amidosulfurons, jodsulfurons).
• Ar fungicīdiem labību sējumos
(piem., hlorotalonils, mankocebs, folpets u.c.)
• Zirņu/pupu sējumos ar fungicīdiem un insekticīdiem
(piem., lambda-cihalotrīns).
• Ar fungicīdiem rapša sējumos,
kuri paredzēti Sclerotinia un Alternaria kontrolei.
• Ar graminicīdiem, (piem., propakvizafops).
• Ar mikroelementiem, (piem., mangāna vai magnija sulfāts).

ROLLWET®

