AMPERA®
Fungicidas
Veiklioji medžiaga: tebukonazolas 133 g/l + prochlorazas 267 g/l.
Aliejinė vandeninė emulsija.
Veikimo spektras: AMPERA® – plataus spektro triazolų ir imidazolų fungicidų klasės sisteminis
fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, rugių ir kvietrugių pasėliuose, taip pat
žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose grybinėms ligoms naikinti.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

KENKSMINGAS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!
Dirgina akis.
Kenksmingas prarijus.
Įtariama, kad gali sukelti vėžį.
Gali pakenkti negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus vandens ekosistemų
pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Dirbant su produktu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Vengti patekimo į akis.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
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).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens
telkinių, jeigu nėra nustatytas kitoks apsauginis atstumas paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir
pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos apraše.
Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio
paskirties plotų.
Siekiant apsaugoti bites ir kitus augalus apdulkinančius vabzdžius, negalima naudoti augalų apsaugos
produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote. (Neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių ir vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių.)
Pakuotė: 1, 5, 10, 20, 200 l

Registracijos numeris: 0358F/08
Siuntos numeris: žiūrėti ant įpakavimo
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo
Galiojimo laikas: 2 metai
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Registracijos savininkas:
Makhteshim-Agan Holland B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
The Netherlands
Tel: +31 33 494 84 94
Fax: +31 33 494 80 44
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622

Gamintojas:
Makhteshim Chemical Works Ltd
P.O. Box 60
Ind. Zone, Be'er Sheva 84100
Izraelis

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
AMPERA® POVEIKIO SPEKTRAS
Stiebalūžė (Oculimacula spp.)
Lapų septoriozė (Septoria tritici)
Varpų septoriozė (Septoria nodorum)
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)
Varpų fuzariozė (Fusarium spp)
Miltligė (Blumeria graminis)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)

kviečiai
kviečiai, kvietrugiai
kviečiai, kvietrugiai
kviečiai, kvietrugiai
kviečiai, rugiai, kvietrugiai
miežiai
kviečiai, rugiai, kvietrugiai
kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai
miežiai, rugiai
miežiai

Baltasis (sklerotinis) puvinys (Sclerotinia sclerotorium)
Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.)
Fomozė (Phoma lingam)

rapsai

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI JAVAI
Purškimo norma: 1,0–1,5 l/ha.
Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms javų veislių pasėliuose ar intensyviai plintant
ligoms ir kai pasėliai purškiami vieną kartą.
Vandens kiekis: 200–300 l/ha. Priklauso nuo pasėlio dydžio ir tankumo.
Didžiausias vandens kiekis rekomenduojamas vešliems pasėliams, ypač sausomis oro sąlygomis.
Didžiausias purškimų skaičius: 2. Intervalas tarp purškimų – mažiausiai 3 savaitės.
Karencija: 30 dienų.
AMPERA® apsaugo nuo žemiau išvardintų ligų, jeigu produktas naudojamas pagal
rekomendacijas.
Ligos
Stiebalūžė (Oculimacula spp.)

Norma
l/ha
1,5

Naudojimo rekomendacija
Nuo stiebalūžės žieminių kviečių pasėliai
purškiami nuo augalų bamblėjimo pradžios iki
antro bamblio (BBCH 30–32) tarpsnio.
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Nupurškus nuo stiebalūžės, pasėlis tuo pačiu
metu bus apsaugotas nuo septoriozės, rudųjų ir
geltonųjų rūdžių bei miltligės ankstyvo išplitimo.
Lapų septoriozė (Septoria tritici)
Varpų septoriozė (Stagonospora
nodorum)
Miltligė (Blumeria graminis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Geltonosios rūdys (Puccinia
striiformis)

1,0–1,5

Nuo lapų ligų pasėliai sezono metu purškiami
vieną arba du kartus pasirodžius pirmiesiems ligų
požymiams. Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo
tarpsnio iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 32–59).
Purškiant AMPERA® nuo septoriozės, rūdžių bei
dryžligės, fungicidas iš dalies apsaugos ir nuo
miltligės.

Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)

1,5

Nuo varpų fuzariozės pasėliai purškiami
žydėjimo metu (BBCH 65). Panaudojus
AMPERA® nuo varpų fuzariozės, augalai taip
pat bus apsaugoti nuo varpų septoriozės bei
juodligės.

ŽIEMINIAI IR VASARINIAI MIEŽIAI
Ligos

Norma l/ha

Naudojimo rekomendacija

Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora
teres)
Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium
secalis)
Miltigė (Blumeria graminis)

1,0–1,5

Pasėliai sezono metu purškiami vieną arba
du kartus pasirodžius pirmiesiems ligų
požymiams nuo augalų bamblėjimo
pradžios iki išplaukėjimo (BBCH 30–59).
Purškiant AMPERA® nuo rūdžių bei
dryžligės, fungicidas iš dalies apsaugos ir
nuo miltligės. Dryžligei pradėjus plisti
bamblėjimo pradžioje, pasėlius reiktų
apdoroti du kartus: pirmą kartą – ligos
plitimo pradžioje, antrą kartą – po 3
savaičių. Kai dryžligė pradeda plisti po
vėliavinio lapo pasirodymo (BBCH 37),
vienas purškimas AMPERA® duos gerų
rezultatų.

RUGIAI
Ligos

Norma l/ha

Naudojimo rekomendacija

Rinchosporiozė (Rhynchosporium
secalis) Rudosios rūdys (Puccinia
recondita)
Miltligė (Blumeria graminis)

1,0–1,5

Nuo lapų ligų pasėliai sezono metu purškiami
vieną arba du kartus pasirodžius pirmiesiems
ligų požymiams. Naudojimo laikas: nuo
augalų bamblėjimo tarpsnio iki plaukėjimo
pabaigos (BBCH 32–59).
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KVIETRUGIAI
Ligos

Norma l/ha

Naudojimo rekomendacija

Lapų ir varpų septoriozė (Septoria
tritici; Stagonospora nodorum)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Miltligė (Blumeria graminis)

1,0–1,5

Nuo lapų ligų pasėliai sezono metu purškiami
vieną arba du kartus pasirodžius pirmiesiems
ligų požymiams. Naudojimo laikas – nuo
augalų bamblėjimo tarpsnio iki plaukėjimo
pabaigos (BBCH 32–59). Purškiant
AMPERA® nuo septoriozės, rūdžių,
fungicidas iš dalies apsaugos ir nuo miltligės.

Pastaba: nupurškus fungicidu AMPERA® kviečius, ant lapų trumpam laikui gali atsirasti taškelių,
tačiau tai nesukels neigiamo poveikio derliui.
ŽIEMINIAI IR VASARINIAI RAPSAI
Purškimo norma:1,0–1,2 l/ha
Vandens kiekis: 200–400 l/ha.
Didžiausias vandens kiekis rekomenduojamas vešliems pasėliams.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.
Karencija: 56 dienos.
Ligos

Norma l/ha

Naudojimo rekomendacija

Juodoji dėmėtligė
(Alternaria spp.)

1,0–1,2

Pasėliai purškiami vieną kartą. Naudojimo laikas – nuo
žydėjimo pabaigos iki ankštarų formavimosi pradžios
tarpsnio (BBCH 69–71).
Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms
rapsų veislių pasėliuose ar intensyviai plintant ligoms.

Baltasis (sklerotinis)
puvinys (Sclerotinia
sclerotorum)

1,0–1,2

Pasėliai purškiami vieną kartą. Naudojimo laikas –
rapsų žydėjimo metu (BBCH 63–69)
Didesnė fungicido norma naudojama jautresnių ligoms
rapsų veislių pasėliuose ar prognozuojant ligos protrūkį.

Fomozė (Phoma lingam)

1,0–1,2

Žieminių rapsų pasėliai purškiami vieną arba du kartus.
Pasėliai purškiami rudenį pasirodžius pirmiesiems ligos
simptomams (BBCH 13–19).

TIRPALO RUOŠIMAS
Prieš naudojimą produktą gerai suplakite. Prieš pradedant darbą, reikia sureguliuoti purkštuvą,
patikrinti jo rezervuarą, vamzdynų, purkštukų švarumą. Reikiamą produkto kiekį būtina iš pradžių
išmaišyti nedideliame vandens kiekyje, o vėliau, įjungus maišyklę, supilti į pripildytą vandeniu
purkštuvą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Visas tirpalas tuoj pat išpurškiamas.
Tuščią pakuotę reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti. Kasdien po
darbo ar keičiant produktus, purkštuvo talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu.
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ATSPARUMAS
Yra tikimybė, kad fungicidui AMPERA® (kaip ir kitiems fungicidams) gali atsirasti ligų atsparumas.
Pasėlis neturėtų būti pakartotinai purškiamas vėl šiuo produktu, kad neatsirastų atsparių patogeninių
populiacijų (pvz., miltligė). Siekiant išvengti atsparių ligų formų atsiradimo, AMPERA® turėtų būti
naudojamas maišant su kitu fungicidu arba iš viso keičiamas kitu produktu, turinčiu kitokį poveikį.
TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę reikia uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Naudoti kitiems tikslams draudžiama.
SAUGOJIMAS
Produktą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, ne
aukštesnėje kaip +50 0C ir ne žemesnėje kaip 0 0C temperatūroje, atskirai nuo maisto produktų,
vandens, pašarų ir trąšų. Saugoti nuo šalnų. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Saugoti nuo šalčio.
PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA
Gesinimo priemonės: nedidelį gaisrą gesinkite gesinimo milteliais, vandeniu, anglies dioksidu. Esant
dideliam gaisrui, gesinkite vandeniu, putomis.
Nutekančiam vandeniui surinkti padarykite laikinas žemės sankasas.
Gaisro metu gali išsiskirti kenksmingų garų (azoto oksidas, chloro vandenilis, chloridai, anglies
monoksidas).
Gesindami dėvėkite dujokaukes su kombinuotais filtrais.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su fungicidu AMPERA®, būtina naudoti asmens apsaugos priemones – cheminėms
medžiagoms atsparias pirštines ir darbo drabužius, kaukę su filtru, apsaugančiu nuo skystų aerozolių,
bei veido kaukę arba apsauginius akinius. Darbo metu negalima valgyti, rūkyti ir gerti. Saugokitės, kad
produkto nepatektų į kvėpavimo takus, akis, virškinamąjį traktą. Dirbdami lauke atkreipkite dėmesį į
vėjo kryptį, stenkitės neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Produktas pavojingas akims, tad dėvėkite
apsauginius akinius. Jei produkto pateko ant odos, reikia nuplauti švariu vandeniu ir muilu. Jei
produkto pateko į akis, nedelsdami gerai išplaukite švariu vandeniu. Baigę darbą, nusiprauskite
vandeniu ir muilu, persirenkite. Tuščią pakuotę padėkite tam skirtoje vietoje; naudoti jos kitiems
tikslams draudžiama.
PIRMOJI PAGALBA
Patekus produkto ant odos, nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius, o odą nuplaukite šilto vandens
srove ir muilu.
Patekus į akis, plaukite jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsdami kreipkitės į akių
gydytoją.
Prarijus, nesukelkite vėmimo. Išplaukite burna dideliu kiekiu vandens. Nieko neduokite į burną
nukentėjusiajam be sąmonės. Jei kvėpavimas sunkus, reikalingas kvėpavimo aparatas. Jeigu
nekvėpuoja, padarykite dirbtinį kvėpavimą. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus garų, nukentėjusįjį išveskite į gryną orą. Kreipkitės į gydytoją komplikacijų atveju..
Pastaba gydytojui: priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Nurijimo atveju išplaukite skrandį
ir duokite aktyvuotosios anglies.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052 arba 8 687 533 78.
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PASTABA
Gamintojas garantuoja kokybę produkto, gauto gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei
produktas netinkamai saugomas ir naudojamas.
AMPERA® – registruotas Makhteshim-Agan Industries Ltd prekinis ženklas.
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