Effector®
FUNGICIDAS
Veiklioji medžiaga:
Produkto forma:

ditianonas 700 g/kg
vandenyje dispersiškos granulės

Kontaktinis fungicidas obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių, juodųjų, raudonųjų serbentų, agrastų ir
aviečių apsaugai nuo vaisių ir lapų ligų.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

PAVOJINGAS
Smarkiai pažeidžia akis.
Toksiškas prarijus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
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.
Stengtis neįkvėpti dulkių.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
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 nacionalinius 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).
Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52362052
arba 8 687 533 78.
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112
Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112
Pakuotė:
Registracijos numeris:
Siuntos numeris:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:
Laikymas:

25 kg, 1 kg
AS2-47F(2019)
žiūrėkite ant pakuotės
žiūrėkite ant pakuotės
2 metai nuo pagaminimo datos
laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C
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Užregistravo: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas:
8-5 210 74 50.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veikimo būdas
Effector yra kontaktinis fungicidas sėklavaisių, kaulavaisių ir uogakrūmių apsaugai nuo grybinių
lapų ir vaisių susirgimų. Nėra žinoma jam atsparių parazitinių grybų rasių. Effector sustabdo
infekcijos plitimą, jį panaudojus per 48 valandas nuo infekcijos pradžios.
Augalai

Ligos

Obelys

Rauplės, filostiktozė,
paprastasis obelų
vėžys, rūdys, rudasis
puviniai
Rauplės, kriaušių
rūdys, degligė

Kriaušės
Vyšnios, trešnės

Slyvos
Juodieji ir raudonieji
serbentai, agrastai
Avietės

kokomikozė, rauplės,
šratligė, moniliozė,
vaisių puvinys
šratligė, rūdys,
moniliozė
šviesmargė, deguliai,
rūdys, miltligė

Norma
kg/ha
0,5-1,0

0,751,0
0,5-1,0
0,751,0
0,5-1,0

Rekomendacija
2-6 kartus, pradėti purkšti prieš
sprogstant pumpurams, 8-14 dienų
intervalais, priklausomai nuo oro
sąlygų.
2-6 kartus, pradėti purkšti žaliojo kūgio
tarpsniu, su 7-14 dienų intervalu.
2-4 kartus, pradėti purkšti prieš
žydėjimą su 14 dienų intervalais
2-4 kartus, pradėti purkšti prieš
žydėjimą su 14 dienų intervalais
2-4 kartus, pradėti purkšti vos tik
pasireiškus ligai, su 10-14 dienų
intervalais.
2-4 kartus, pradėti purkšti vos tik
pasireiškus ligai, su 10-14 dienų
intervalais.

deguliai, aviečių
0,75šviesmargė,
1,0
žievėplaiša, rūdys,
pilkasis puvinys
Paskutinis purškimas atliekamas likus 21 dienai iki derliaus nuėmimo.

Tirpalo kiekis
Obelims, kriaušėms, vyšnioms, slyvoms – 700-1000 l/ha. Serbentams, agrastams ir avietėms – 500
l/ha.
Tirpalo ruošimas ir maišymas
Pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą Effector
kiekį ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą transportavimo ir purškimo laiką.
Dėl Effector maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko
atstovus. Nemaišykite su sieros milteliais ar šarminėmis medžiagomis, tokiomis kaip kalkės, Bordo
mišinys, nemaišykite su aliejais.
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Naudojimo apribojimai
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis
yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta
tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų
teritorijas.
Sandėliavimas
Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų,
vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo pakuotėje. Laikant originalioje pakuotėje
išlieka veiksmingas 3 metus.
Saugos priemonės
Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms
atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5
mm), butilo (0,7 mm) ar kt, guminius batus, nepralaidžius, hermetiškai priglundančius apsauginius
akinius (atitinkančius standartą LST EN 166) ir respiratorius nuo skystų ir kietų kenksmingų
medžiagų.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams
inspektuojant purkštus augalus, 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 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.
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. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.
Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52362052
arba 8 687 533 78.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams. Neišmeskite produktų likučių ir tuščios pakuotės į
aplinką. Neleiskite, kad produkto likučiai patektų į drenažą, kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius
vandenis. Pakuotę gerai ištuštinti, supilti į purkštuvo talpą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę sunaikinti
pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Gamintojo atsakomybė
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis.
Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba
naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.
 BASF registruotas prekės ženklas
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