Dicoherb Super® 750 SL
Herbicidas
Veikliosios medžiagos: MCPA 660 g/l + dicamba 90 g/l (dimetilamino druskų pavidalu )
Tirpus koncentratas
Dicoherb Super 750 SL – selektyvaus veikimo sisteminis herbicidas. Herbicidas skirtas vienametėms
dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose ir rugiuose, vasariniuose kviečiuose ir miežiuose.
Herbicidas skirtas profesionaliajam naudojimui.

KENKSMINGAS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!
Kenksmingas prarijus.
Dirgina kvėpavimo takus.
Gali smarkiai pažeisti akis.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Toksiška 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.
Neįkvėpti aerozolių.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių ( veido) apsaugos
priemones.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiau 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)
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 m apsaugos atstumą iki ne žemės ūkio
paskirties žemės.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8-5-2362052
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l
Registracijos Nr.
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Registracijos savininkas:
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter Str. 25
A-4021 Linz,
Austrija
Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje:
8 610 28312

lmportuotojai:
UAB
“Agrokoncernas”
Užnerio g. 15
LT - 47484 Kaunas
Tel.: 8 700 55033

UAB „Kustodija“
Laisvės pr. 117A
LT - 06118 Vilnius
Tel.: 8 5 2301 725

UAB „Scandagra“
Žibuoklių g. 26
LT – 57128
Kėdainiai
Tel.: 8 5 347 41551

UAB “Agrimatco
Vilnius”
Žirmūnų g. 67
LT – 09112 Vilnius
Tel.: 8 5 2774946

UAB “Litagros
prekyba”
Savanorių pr. 173
LT – 03150 Vilnius
Tel. : 8 5 236 1659

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS.
Dicoherb Super 750 SL – selektyvaus veikimo sisteminis herbicidas. Herbicidas skirtas vienametėms
dviskiltėms piktžolėm naikinti žieminiuose kviečiuose ir rugiuose, vasariniuose kviečiuose ir miežiuose.
Herbicidas sustabdo piktžolių augimą, jos nustoja augti ir žūsta. Piktžolės nustoja augusios jau po
purškimo, o visiškai sunyksta po 2 – 4 savaičių.
Dicoherb Super 750 SL geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles, kai jos turi 2 – 6
lapelius, šiltu, saulėtu oru (daugiau kaip +10˚C) ir kai dirvos drėgmė optimali.
Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 4 valandas nelyja.
Nepurkšti, jeigu augalai nukentėję nuo streso. Jeigu oro temperatūra žemesnė nei + 10°C ar aukštesnė nei
+ 25°C.
PURŠKIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO NORMOS
AUGALAI

Žieminiuose kviečiuose ir
rugiuose.
Vasariniuose kviečiuose ir
miežiuose.

NAUDOJIMO
NORMOS
l/ha
1,0
1,0

PURŠKIMO LAIKAS

Pavasarį, prasidėjus intensyviai vegetacijai iki
krūmijimosi pabaigos BBCH 31
Nuo javų 3 lapelių iki krūmijimosi pabaigos BBCH
31

REKOMENDUOJAMAS TIRPALO KIEKIS: 200 – 400 l/ha
Didžiausias apdorojimų skaičius - 1.
NAIKINAMŲ PIKTŽOLIŲ SPEKTRAS

Jautrios piktžolės (efektyvumas >90%):
Baltoji balanda (Chenopodium album), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), bekvapis šunramunis
(Tripleurospermum perforatum), dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), aguona birulė (Papaver
rhoes), daržinė žliūgė (Stellaria media), rapsų pabiros (Brassica napus)
Vidutiniškai jautrios piktžolės (efektyvumas 90-70%):
Apskritalapė notrelė (Lamium amplexicaule), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), persinė veronika
(Veronica persica), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), kibusis lipikas (Galium aparine),
dirvinė veronika (Veronica arvensis), paprastasis dalgutis (Erodium cicutarium), dirvinis godulis
(Anchusa arvensis)

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Dicoherb Super 750 SL turi dvi veikliąsias medžiagas – MCPA ir dikamba. Pagal veikimo pobūdį jos yra
sintetiniai auksinai (HRAC kodas O). Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar
natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį
turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa
dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu
laiku ir rekomenduojama norma.
Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:
1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą;
2. mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio
herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;
3. naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku;
4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis
vegetatyviškai ir sėklomis.
PURŠKIMO TECHNIKA
Purškiama su techniškai tvarkingais, tinkamai sureguliuotais traktoriniais pakabinamais arba
prikabinamais bei nugariniais purkštuvais.

SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę
aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) bei avėti sandarią avalynę.
Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz.
polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį
(atitinkančius standartą EN 166). Esant pavojui įkvėpti aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos
priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su
filtrais P2 (atitinkančiais standartą EN 14387).
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti apsauginę aprangą (atitinkančią standartus EN
340 ir EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374).
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti
pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų
ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Stenkitės neįkvėpti purškiamo tirpalo dulksnos. Po darbo ar prieš
pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai.
Sutepus darbo drabužius, nusivilkite ir išvalykite. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal
galiojančių teisės aktų reikalavimus.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: nukentėjusįjį išveskite į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant plaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jei sudirginimas nepraeina,
kreipkitės į medikus.
Patekus į akis: nedelsdami mažiausiai 15 minučių plaukite gausiu kiekiu tekančio vandens. Jeigu
nešiojate, išsiimkite kontaktinius lęšius ir toliau plaukite. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus: nedelsiant skalaukite burną, išgerkite 200-300 ml vandens, neskatinti vėmimo. Kreipkitės į
gydytoją nedelsdami. Niekada nesukelkite vėmimo ir negirdykite, nepilkite į burną, jei auka be sąmonės
arba ją ištiko traukuliai.
Informacija gydytojui: gydymas simptominis, specifinis priešnuodis nežinomas. Kontroliuoti vandens ir
elektrolitų balansą. Nurijus, išplauti skrandį.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370-52362052
SAUGOJIMAS

Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, vėsiose, ventiliuojamose, pesticidams skirtose
patalpose.
Temperatūra sandėlyje turi būti ne mažesnė kaip 0°C ir ne didesnė kaip +35°.
Prieš naudojimą suplakti.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 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).
NUKENKSMINIMAS
Išsiliejus didesniam preparato kiekiui lokalizuoti ir susiurbti į konteinerius.
Permirkusį žemės sluoksnį sumaišius su absorbentu nuimti ir laikyti tam skirtoje vietoje.
JURIDINĖ ATSAKOMYBĖ
Preparato naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės
dėl pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Preparato kokybė
garantuojama, jeigu jis gautas ir laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje, nurodytomis sąlygomis.

