Electis® 75 WG
FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: mankocebas 666,7 g/kg + zoksamidas 83,3 g/kg
Mankocebas – ditiokarbamatų klasės fungicidas
Zoksamidas – benzamidų klasės fungicidas
Preparato forma:

vandenyje dispersiškos granulės

Electis® 75 WG - tai kontaktinio - translaminarinio veikimo fungicidas. Naudojamas bulvių
apsaugai nuo maro (Phytophtora infestans) ir bulvių sausligės (Alternaria solani) kaip
profilaktinė priemonė.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
Neįkvėpti dulkių/rūko/aerozolių.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
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 vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052 arba 8 687 533 78.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS
Pakuotė: 5,4 kg
Registracijos Nr.: 0206F/09
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai.
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Registracijos savininkas:
Gowan Crop Protection Limited
Highlands House, Basingstoke Road
Spencers Wood, Reading
Berkshire, RG7 1NT, Jungtinė Karalystė
Berner/Dow AgroSciences atstovas Lietuvoje:
Jonalaukio km.,Ruklos sen.,
Jonavos raj. LT- 55296
Tel./faks.: 8-349-56248
El.p.: dowagro@berner-lit.lt
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Electis® 75 WG - tai kontaktinio - translaminarinio veikimo fungicidas. Naudojamas bulvių
apsaugai nuo maro (Phytophtora infestans) ir bulvių sausligės (Alternaria solani) kaip
profilaktinė priemonė.
Pradėti purkšti, jei oro sąlygos palankios grybinei infekcijai, sukeliančiai bulvių marą
(Phytophthora infestans) plisti, tačiau ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.
Purškimus kartoti kas 7-10 dienų, priklausomai nuo oro sąlygų ir ligos plitimo intensyvumo.
Electis® 75 WG purškiama nuo 3 iki 8 kartų per sezoną.
TIRPALO KIEKIS
Rekomenduojama naudoti 200-600 l/ha tirpalo priklausomai nuo augalų dydžio.
NAUDOJIMO NORMA
Bulvės – 1,8 kg/ha
Pastaba: Negalima maišyti su preparatais, turinčiais alyvos ar pasižyminčiais stipriomis
šarminėmis savybėmis ( pav. Bordo skystis)
KARENCIJA (laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo) – 7 dienos
TIRPALO PARUOŠIMAS
Reikiamą preparato kiekį būtina iš pradžių ištirpinti nedideliame vandens kiekyje, o vėliau,
maišant, viską supilti į pripildytą vandeniu purkštuvo talpą. Paruošto tirpalo negalima palikti
nakčiai. Po darbo būtina kruopščiai išplauti vandeniu purkštuvą, kad neužsikimštų purkštukai.
Vandenį, kuriuo plovėte purkštuvą, galima naudoti kitą dieną ruošiamam Electis® 75 WG
tirpalui arba išpurkšti ant jau nupurkšto ploto.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo
greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų
išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų
pastatų teritorijas.
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PURKŠTUVŲ PLOVIMAS
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu vandeniu arba
specialia priemone, mes rekomenduojame naudoti -All Clear Extra™.
SAUGOS PRIEMONĖS
Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.
Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 5 tipo
apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir
LST EN ISO 13952-1) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias
pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė
>480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų
chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina
dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama
mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių, rūko ir
dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. 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 laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
SAUGOJIMAS
Electis® 75 WG turi būti saugomas laikantis augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklių.
Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje.
Electis® 75 WG turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto,
gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu
su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml)
vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti 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 arba 8 687 533 78.
PATARIMAI GYDYTOJUI
Specifinio priešnuodžio nėra. Mankocebas priklauso ditiokarbamatų grupei, zoksamidas –
benzamidų grupei. Gydymas simptominis.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.
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PASTABA
Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių
negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto
kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai
saugomas ir naudojamas.
REGISTRUOTI PREKĖS ŽENKLAI
Electis® 75 WG – Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada

