FUSILADE FORTE 150 EC
HERBICIDAS
Veiklioji medžiaga – fluazifop-p-butilas 150 g/l.
Produkto forma: koncentruota emulsija.
Sudėtyje yra sensibilizuojančios medžiagos tirpiklio n-oktanolio
Fusilade forte 150 EC naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles vaismedžių
pomedžiuose bei pušų, eglių, kedrų sėjinukuose.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

KENKSMINGAS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO !
Gali pakenkti negimusiam vaikui.
Dirgina odą.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
852362052.
Avarijos atveju kreiptis telefonu: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK +44 1484 538
444.
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS!

Pakuotės:
Registracijos Nr.:
Siuntos Nr.
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:

1 l; 5 l.
0073H/06.
žiūrėti ant pakuotės.
žiūrėti ant pakuotės.
3 metai.

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija.
Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas.
Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas.
Atsakingas už galutinį produkto pakuotės ženklinimą:
Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje. Tel. 85 2420017.
Gynėjų g. 16
LT – 01109 Vilnius
Lietuva
© Syngenta Crop Protection AG
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

APSAUGOS

PRODUKTĄ

PERSKAITYKITE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Fusilade Forte 150EC naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles vaismedžių
pomedžiuose bei pušų, eglių, kedrų sėjinukuose.
VEIKIMO BŪDAS
Tai greitai į piktžoles patenkantis atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Veiklioji medžiaga
pasiskirsto po visą augalą, taip pat ir po požeminę jo dalį, kaupiasi augimo kūgeliuose ir suardo
meristemą.
Herbicido poveikio požymiai pirmiausiai išryškėja ant jaunų lapų. Po savaitės jauniausi pikžolių
lapai įgauna rausvą atspalvį, o bambliai ir augimo kūgeliai paruduoja.. Priklausomai nuo oro
sąlygų piktžolės žūsta per 10-14 dienų.
Herbicidas veiksmingai naikina šias vienaskiltes piktžoles:
Vienametes: dirses (Bromus spp.), smilguoles (Apera spp.), svidres (Lolium spp.), motiejukus
(Phleum spp.), paprastąją rietmenę (Echinochloa crus-galli), pirštuotes (Digitaria spp.), šerytes
(Setaria spp.), pašiaušėlius (Alopecurus spp.), pievinę miglę (Poa pratensis). Daugiametes:
paprastąjį varputį (Elytrigia repens), smilgas (Agrostis spp.). Savaime sudygusius varpinius javus.
Vienamečių miglių, viksvų ir vienamečių bei daugiamečių dviskilčių piktžolių produktas
nenaikina.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Produkto normos priklauso nuo purškiant vyraujančių piktžolių rūšies. Produktas naudojamas
aktyvaus piktžolių augimo tarpsniu. Mažesnės normos naudojamos mažesnėms piktžolėms
naikinti arba kai žemės ūkio augalai yra paveikti nepalankių augimo sąlygų (šalnos, sausros, per
didelės drėgmės ir pan.). Didesnės normos naudojamos, kai piktžolės didesnės arba kai sausa bei
vėsu. Esant šiltesniam ir drėgnesniam orui produktas veikia geriau, todėl piktžolės sunyksta
greičiau. Praėjus valandai po purškimo lietus nemažina produkto efektyvumo.

NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS
Augalas

Norma, l/ha

Vaismedžių pomedžiai

1,0-1,5

Vaismedžių pomedžiai

2,0-3,0

Pušų, eglių, kedrų
sėjinukai

1,5-2,0

Naudojimo laikas

Didžiausias
apdorojimų
skaičius
Vienametės vienaskiltės 1
(rietmenės, šerytės,
smilguolės ir kt.),
kai piktžolės turi 2-4
lapelius

Daugiametės
vienaskiltės, kai
piktžolės turi 4-6
lapelius
(10-15 cm aukščio)
Vienametės (kai
piktžolės turi 2-4
lapelius) ir daugiametės
(kai piktžolės turi 4-6
lapelius
) vienaskiltės

1

1

KARENCIJA
Laikotarpis nuo purškimo iki derliaus nuėmimo – 28 dienos.
TIRPALO RUOŠIMAS
Pusę purkštuvo pripildykite vandens. Įjungę maišytuvą supilkite reikiamą produkto kiekį
sumaišyto su nedideliu kiekiu vandens ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai
išmaišykite, supilkite trūkstamą kiekį vandens ir vėl gerai sumaišykite. Tuščią pakuotę išplaukite
tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurškite tame pačiame lauke. Paruoštą tirpalą
sunaudokite tą pačią dieną. Vandens kiekis 200-300 litrų į hektarą.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo,
neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų
chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.
Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms
atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su
produktu. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas
nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Plauti rankas ir atviras kūno vietas pertraukų
metu ir po darbo. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos
apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti
asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išveskite asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant plaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jei sudirginimas nepraeina,
kreipkitės į medikus.

Patekus į akis: nedelsdami kelias minutes plaukite gausiu kiekiu tekančio vandens. Jeigu
nešiojate, išsiimkite kontaktinius lęšius ir toliau plaukite. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į
gydytoją.
Prarijus: neskatinkite vėmimo. Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalaukite burną vandeniu, duokite
gerti vandens. Nedelsdami kreipkitės į medikus ir, jei galite, parodykite produkto pakuotę arba
etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus produktą į purkštuvą ir dar 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi
būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo
skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5
barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu
vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus
pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar
mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto
lauko.
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti
surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose.
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra
pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų
(priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).
SANDĖLIAVIMAS
Laikykite užrakinamoje, gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje,
atskirai nuo maisto ir pašarų, ne žemesnėje negu 0°C ir ne aukštesnėje negu +35° C temperatūroje.
Nekraukite į aukštesnes kaip 2 metrų rietuves. Tinka naudoti 3 metus, laikant gamintojo
pakuotėje.
TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.
Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių
piktžolių negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jos įgaliotieji atstovai
už tai neatsako. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, yra pagrįstos gamintojo dabartine
patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudojimo ir laikymo, todėl už tai ir
neatsako.

® registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ženklas.

