Acrobat Plus


TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSIID

Fungitsiid lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, küüslaugul ja
dekratiivtaimedel.

Fungicīds

Fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) un sausplankumainības (Alternaris solani)
ierobežošanai kartupeļu stādījumos un neīstās miltrasas ierobežošanai sīpolu un ķiploku stādījumos.

Hädaabi telefon 112, tootjafirma
infotelefon +49 180 2273 112
Valmistaja: BASF SE,
D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Tootja/pakkija: BASF A/S, Kalvebod
Brygge 45, 2. DK 1560 Copenhagen
V, Taani.
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB,
postkast 14, Laagri, Saue vald
76491 Harjumaa Tel. (0) 530 30755
Säilivusaeg: 24 kuud.
Säilitamine: Hoida eemal
soojusallikast. Hoida otsese
päikesevalguse eest. Kaitsta niiskuse
eest.
Valmistamise kuupäev ja partii nr.:
vaata pakendil !

5 kg

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma

4 041885

001962

81121197LV1107

Hoiatus/Uzmanību

Disperģējošas granulas
Darbīgās vielas:
dimetomorfs 90 g/kg,
mankocebs 600 g/kg
Reģistrācijas Nr. 0156
Reģistrācijas klase: 2.
Sastāvā esošās kaitīgās vielas:
dimetomorfs, mankocebs
H317 Var izraisīt alerģisku ādas
reakciju.
H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt
kaitējumu nedzimušam bērnam.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem
ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku
veselībai un videi, ievērojiet lietošanas
pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu
instruktāžu.
P261 Izvairieties ieelpot smidzinājumu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/
aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas
aizsargus.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU:
Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm
un ūdeni.
P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai
saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.
P333 + P313 Ja rodas ādas
kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu
palīdzību.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas
piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes,
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu
aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.
Netīrīt smidzināšanas tehniku
ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.
Izsargāties no piesārņošanas caur
drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens
organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu
līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C,
pasargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no
izgatavošanas datuma.
Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam,
tālrunis: 112
Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. DK - 1560
Copenhagen V, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B,
tālr. 67 508 250

® = registreeritud kaubamärk BASF / BASF reģistrēta tirdzniecības zīme

Toimeaine:
Dimetomorf ............................. 90 g/kg
Mankotseeb .......................... 600 g/kg
Preparaadi vorm:
vees dispergeeruvad graanulid
Sisaldab ohtliku ainet: mankotseeb
Toodet võivad osta ja kasutada
ainult professionaalsed kasutajad.
Registreerimisnumber:
0142/30.09.11
H317 Võib põhjustada allergilist
nahareaktsiooni.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele,
pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna
ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda
erijuhistega.
P261 Vältida udu/ pihustatud aine
sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE
KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P308 + P313 Kokkupuute või
kokkupuutekahtluse korral: pöörduda
arsti poole.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe
korral pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud
rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku
koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada
tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
SP1Vältida vahendi või selle
pakendi vette sattumist (Seadmeid
pinnavee lähedal mitte puhastada/
vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaazhide).

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTEETIKETTI
Toote kirjeldus
Kasutusala ja toimemehhanism
Acrobat Plus on fungitsiid lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, küüslaugul
ja dekratiivtaimedel.
Acrobat Plus sisaldab kahte toimeainet – dimetomorf ja mankotseeb.
Dimetomorf on lokaalselt süsteemse ning translaminaarse toimega fungitsiid. Dimetomorf inhibeerib fosfolipiidide
biosünteesi ja rakuseinte moodustumist. Dimetomorf põhjustab rakuseinte lagunemist ja sellega seotud rakkude
surma. Ta toimib seene elutsükli kõigis arengujärkudes, v.a. zoospooride moodustumine ja zoospooride liikuvus,
ning omab head eoste moodustumise vastast toimet. Dimetomorf toimib ka metalaksüüli suhtes resistentsetele
seenetüvedele.
Mankotseeb on kontaktse toimega, takistades haigustekitaja zoospooride paljunemise ja peatab edasise
nakatumise. Mankotseeb omab väga tugevat kaitsvat toimet ka kuivlaiksuse vastu.
Acrobat Plus toimib efektiivselt lehemädaniku kõigis arengufaasides. Toode imendub taime läbi lehtede ja varte
liikudes taimes akropetaalselt.
Kasutamisõpetus
Kartul: 2,0 kg/ha
Töötlemise intervall: 7 – 14 päeva
Ooteaeg: 7 päeva
Maksimaalne töötlemiste arv: 8 korda
Sibul, küüslauk: 2,0 kg/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 14-50.
Töötlemise intervall: 7-14 päeva.
Ooteaeg: 14 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv: 3 korda
Dekoratiivtaimed: 2,5 kg/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 31-39.
Töötlemiste intervall: 7-14 päeva
Maksimaalne töötlemiste arv: 2 korda
Töötlemise aeg
Acrobat Plus’ga töötlemisel on tagatud maksimaalne tõrjeefekt, kui pritsimised tehakse profülaktiliselt, st. enne
haiguste ilmumist kartulitaimedele. Tõrjet peab alustama enne taimede nakatumist, kui kartulipealsed on 15 – 30
cm kõrgused, enne kui pealsed on reas kokku kasvanud või enne õienuppude moodustumist. Acrobat Plusga pritsida 7 – 14 päevaste intervallidega olenevalt nakatumise ohust, kartuli sordist ja ilmastiku tingimustest.
Lühim intervall, 7 päeva, sobib juhul kui kartulitaimed kasvavad väga kiiresti ning kartulilehemädaniku levikuks
on soodsad soojad ja niisked ilmad.
Pritsimise tehnoloogia ja vee hulk
Acrobat Plus töötlemine annab hea tõrjeefekti taimede ühtlasel katmisel pritsimislahusega.
Pritsimiseks sobib kasutada samasugust tehnikat ja pritsi töörõhku, kui tavaliselt fungitsiididega töötlemisel.
Kasutatava vee hulk on 300 – 400 l/ha. Vihm võib oluliselt vähendada pritsimise efektiivsust, seega peaks
jälgima, et vähemalt 4 – 6 tunni jooksul pärast pritsimist püsiks kuiv ilm.
Pritsimislahuse valmistamine ja segatavus teiste preparaatidega
Täida prits 1/2 ulatuses veega ja lisa pidevalt segades vajalik kogus Acrobat Plus’i. Graanulid lahustuvad
mõne minuti jooksul ja segunevad pritsimislahusega. Seejärel täida ülejäänud paak veega ja sega lahust nii
transportimise kui pritsimise ajal.
Acrobat Plus’i võib paagisegus kasutada koos Fastac 50’ga. Teine preparaat lisatakse paagisegusse alles siis,
kui Acrobat Plus on täielikult lahustunud.
Säilitamine
Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja õigetes
tingimustes säilib preparaat vähemalt 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.
Jäätmete ja taara kahjutustamine:
Tühjaks saanud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud
surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega ja lisada loputusvesi valmistatavasse
töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Välja voolanud preparaat katta
liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga
anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Isikukaitsevahendid:
Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise
mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite
aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).
Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks
(Soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitriilkummi (0.4
mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.
Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166)
Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitsesaapad,
keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmu korral).
Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed
Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite käsitsemisel
lõppkasutaja poolt. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid.
Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
Esmaabimeetmed:
Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient
võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). Eemaldage
saastunud rõivad koheselt.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all
ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile
oksendamist hingamisohu tõttu.

Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne
vastumürk puudub.
Kasutaja risk
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved. Resistentsete
haigustekitajate väljakujunemist on eelnevalt väga raske kindlaks määrata, kuna see sõltub paljude bioloogiliste
ja agronoomiliste tegurite koosmõjust. Seda arvesse võttes ei vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille
on põhjustanud fungitsiidi ebapiisav toime resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse riski
soovitab BASF alati kinni pidada etiketil antud soovitustest.
Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste
kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud
muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi
registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole tootja
kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka
ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0 ° līdz +40 °C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Pirmā palīdzība:
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm
15 minūtes.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā
15 minūtes.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalot muti, izdzert 100 ml ūdens un nekavējoties
meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa
marķējumu.
Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.
Drošības prasības un personāla drošība
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties
ar vielu.
Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar
daļiņu filtru EN 143, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un
nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs.
Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes,
skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot
spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Acrobat® Plus
Fungicīds
Fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) un sausplankumainības (Alternaris solani)
ierobežošanai kartupeļu stādījumos un neīstās miltrasas ierobežošanai sīpolu un ķiploku stādījumos.
Darbīgās vielas: dimetomorfs 90 g/kg, mankocebs 600 g/kg
Disperģējošas granulas
Reģistrācijas Nr. 0156			
Reģistrācijas klase: 2.
Preparāta apraksts
Acrobat Plus satur divas darbīgās vielas – dimetomorfu un mankocebu.
Dimetomorfs ir viela ar vietēju sistēmas iedarbību, tas iekļūst lapu virsmā un difūzijas ceļā iziet cauri lapai
(translamināri), tādejādi aizsargā arī lapas apakšpusi. Uzsmidzinot to uz augiem, panāk aizsargājošu un
ārstējošu iedarbību uz kartupeļu lakstu puvi. Dimetomorfa iedarbības mehānisms pret slimību ierosinātājiem
ir atšķirīgs no citiem kartupeļu fungicīdiem. Tas aptur arī sporu veidošanos, neļaujot infekcijai izplatīties tālāk
(antisporulanta iedarbība).
Mankocebs ir fungicīds ar pieskares iedarbību, kurš bremzē zoosporu dīgšanu un aptur jaunas infekcijas
uzbrukumu. Mankocebam piemīt ļoti spēcīga aizsargājoša iedarbība arī uz sausplankumainību.
Acrobat Plus iedarbojas uz lakstu puves ierosinātāju visās tā attīstības stadijās (iekļūšana augā, inficēšanās,
micēlija augšana, sporulācija). Tas iekļūst augos caur lapu un stublāju virsmu un izplatās akropetāli (virzienā uz
augšu). Preparāts iedarbojas arī uz tādām slimības formām, kas ir rezistentas pret citiem fungicīdiem.
Lietošanas ieteikumi
Kartupeļu stādījumos Acrobat Plus deva: 2.0 kg/ha.
Lai panāktu visefektīvāko aizsardzību pret kartupeļu lakstu puvi, kartupeļus ar Acrobat Plus vienmēr jāapstrādā
profilaktiski, tas ir pirms slimības pazīmes ir novērojamas uz augiem. Pirmo apstrādi veic, kad lakstu augstums ir
15 – 30 cm, pirms lakstu sakļaušanās, vai arī pēc prognozes par sagaidāmo slimības parādīšanos.
Acrobat Plus smidzina ar 10 – 14 dienu starplaiku, atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem, šķirnes ieņēmības
un slimības attīstības. Īsāko starplaiku jāievēro tad, ja kultūraugs ļoti strauji aug (līdz ziedēšanas stadijai), ir
ieņēmīga šķirne vai strauja slimības attīstība, kā arī siltos un mitros laika apstākļos.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 4 reizes.
Nogaidīšanas laiks pēc pēdējās apstrādes – 7 dienas.
Ieteicamais darba šķīduma daudzums: 300 – 400 l/ha.
Sīpolu un ķiploku stādījumos Acrobat Plus lieto aizsardzībai no sīpolu neīstās miltrasas (Perenospora
destructor) veģetācijas periodā līdz 46. attīstības stadijai pēc BBCH (kad sīpola bumbulis sasniedzis >50% no
vēlamā izmēra un sakņu kakls ir pilnībā izveidojies).
Deva: 2.0 kg/ha.
Acrobat Plus ieteicams lietot sīpolu stādījumos profilaktiski vai arī nekavējoties pēc pirmo slimības pazīmju
parādīšanās uz augiem, vai arī pēc prognozes par sagaidāmo slimības parādīšanos.
Intervāls starp apstrādēm: 7 – 14 dienas.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3 reizes.
Nogaidīšanas laiks pēc pēdējās apstrādes – 14 dienas.
Ieteicamais darba šķīduma daudzums: 200 – 1000 l/ha.
®

®

Ievērojiet! Lai sasniegtu drošu un stabilu efektivitāti, preparātu nepieciešams izsmidzināt vienmērīgi, pilnībā
noklājot visu augu. To var panākt, lietojot ieteikto darba šķīduma daudzumu un atbilstošas smidzinātāja
sprauslas.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Acrobat Plus var lietot tvertnes maisījumos ar Fastac 50, kā arī ar lapu mēslojumu. Papildus informāciju pieprasiet
firmas pārstāvniecībā vai no izplatītājiem.
Bezlietus periods. Siltos un sauso laika apstākļos - 2 stundas, vēsā laikā pie liela gaisa mitruma – 4 stundas.
Viena preparāta darbīgā viela – dimetomorfs iekļūst augos ļoti strauji (lapās 1 stundas laikā), taču otra - kontakta
darbīgā viela – mankocebs paliek tikai uz augu lapotnes virsmas. Tas nozīmē, ka tai ir pilnībā jānožūst uz lapām
pēc izsmidzināšanas, lai ilgāk aizsargātu augus no sporām, kas nāk no inficētiem augiem.
Darba šķīduma sagatavošana
Smidzinātājā iepilda 1/2 no paredzētā ūdens daudzuma. Tad uzsāk maisīšanu un lēnām pievieno nepieciešamo
Acrobat Plus daudzumu. Granulas izšķīst un sajaucas ar ūdeni dažu minūšu laikā, tad pievieno pārējo ūdeni. Ja
lieto tvertnes maisījumu ar Fastac 50, to pievieno pēc AcrobatPlus sajaukšanās ar ūdeni.

10 litrus darba šķidrumu muguras smidzinātājā sagatavo šādi: vispirms muguras smidzinātājā ielej ½ no
nepieciešamā ūdens daudzuma, pievieno 50 g preparāta un maisa līdz granulas izšķīst, tad pievieno atlikušo
ūdens daudzumu un samaisa. Ar 10 l sagatavotā darba šķidruma apsmidzina ne mazāk kā 250 m2 lielu platību.
Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes,
skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot
spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu
līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt
smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no
pagalmiem un ceļiem.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu
prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai
Reģionālajai vides pārvaldei.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma un tiešas saules gaismas pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz
+40 °C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību
un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var
ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības,
kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu
organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas
preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var
rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas
neievērošanas un ignorēšanas rezultātā, preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.
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TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSIID

Fungitsiid lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, küüslaugul ja
dekratiivtaimedel.

Fungicīds

Fungicīds kartupeļu lakstu puves (Phytophthora infestans) un sausplankumainības (Alternaris solani)
ierobežošanai kartupeļu stādījumos un neīstās miltrasas ierobežošanai sīpolu un ķiploku stādījumos.

Hädaabi telefon 112, tootjafirma
infotelefon +49 180 2273 112
Valmistaja: BASF SE,
D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Tootja/pakkija: BASF A/S, Kalvebod
Brygge 45, 2. DK 1560 Copenhagen
V, Taani.
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB,
postkast 14, Laagri, Saue vald
76491 Harjumaa Tel. (0) 530 30755
Säilivusaeg: 24 kuud.
Säilitamine: Hoida eemal
soojusallikast. Hoida otsese
päikesevalguse eest. Kaitsta niiskuse
eest.
Valmistamise kuupäev ja partii nr.:
vaata pakendil !

5 kg

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma

4 041885

001962

81121197LV1107

Hoiatus/Uzmanību

Disperģējošas granulas
Darbīgās vielas:
dimetomorfs 90 g/kg,
mankocebs 600 g/kg
Reģistrācijas Nr. 0156
Reģistrācijas klase: 2.
Sastāvā esošās kaitīgās vielas:
dimetomorfs, mankocebs
H317 Var izraisīt alerģisku ādas
reakciju.
H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt
kaitējumu nedzimušam bērnam.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem
ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku
veselībai un videi, ievērojiet lietošanas
pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu
instruktāžu.
P261 Izvairieties ieelpot smidzinājumu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/
aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas
aizsargus.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU:
Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm
un ūdeni.
P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai
saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.
P333 + P313 Ja rodas ādas
kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu
palīdzību.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas
piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes,
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu
aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.
Netīrīt smidzināšanas tehniku
ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.
Izsargāties no piesārņošanas caur
drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens
organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu
līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C,
pasargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no
izgatavošanas datuma.
Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam,
tālrunis: 112
Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. DK - 1560
Copenhagen V, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B,
tālr. 67 508 250
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Toimeaine:
Dimetomorf ............................. 90 g/kg
Mankotseeb .......................... 600 g/kg
Preparaadi vorm:
vees dispergeeruvad graanulid
Sisaldab ohtliku ainet: mankotseeb
Toodet võivad osta ja kasutada
ainult professionaalsed kasutajad.
Registreerimisnumber:
0142/30.09.11
H317 Võib põhjustada allergilist
nahareaktsiooni.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele,
pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna
ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda
erijuhistega.
P261 Vältida udu/ pihustatud aine
sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/
kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE
KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P308 + P313 Kokkupuute või
kokkupuutekahtluse korral: pöörduda
arsti poole.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe
korral pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud
rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku
koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada
tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
SP1Vältida vahendi või selle
pakendi vette sattumist (Seadmeid
pinnavee lähedal mitte puhastada/
vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaazhide).

