Basagran 480 profesionaliam naudojimui DPD etiketė

Basagran 480
Bazagranas 480 g/l v.t.k.
HERBICIDAS
Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti
žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su
dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirniųmiežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos
metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai, skirtas profesionaliam naudojimui
Veiklioji medžiaga:

bentazonas 480 g/l

Preparato forma:

vandenyje tirpus koncentratas

Registracijos numeris:

0038H/06

Pakuotė:

10X1, 4x5, 2x10 L

Dirginantis
DĖMESIO!
Dirgina odą
Gali sukelti alergiją susilietus su oda
Kenksmingas 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
Vengti patekimo ant odos
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines
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)
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio augalų apsaugos produkto
lengvuose smėlinguose dirvožemiuose, kuriuose organinių medžiagų kiekis mažesnis
nei 1 %.
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Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nedelsiant
nusivilkite užterštus drabužius. Jei iškyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui
šią pakuotę, etiketę ir/arba saugos duomenų lapus.
Įkvėpus: išveskite nukentėjusįjį į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant švariai nuplaukite su muilu ir vandeniu. Jei atsiranda
perštėjimas, kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plaukite paveiktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu
vandeniu, vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į okulistą.
Prarijus: nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.
Pastaba gydytojui: gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas),
specifinis priešnuodis nežinomas.
Falck Euro Service pagalbos telefonas: 0045 79 42 43 33
Siuntos numeris/Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai po pagaminimo datos
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C
Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija
Kilmės šalis: BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigstafen, Vokietija
Importuotojai ir platintojai: UAB “Agrokoncernas”, Užnerio 15, LT-47484 Vytėnai, Kaunas,
Lietuva. Tel.: 8-700 55033, Faksas: 8-700 55044. UAB “Kemira GrowHow”, Ateities 10, LT08303 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-5 2701 187 Faksas: 8-5 2701 711
SIEKDAMI IŠVENGTI PAVOJAUS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, LAIKYKITĖS
ETIKETĖJE NURODYTŲ REIKALAVIMŲ
PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ!
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veikimo būdas
Bazagranas 480 yra kontaktinis herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga patenka į augalus
per žaliąsias dalis ir stabdo jų fotosintezę, todėl purškiant piktžolių lapai ir stiebai turi būti
gerai padengti darbiniu tirpalu. Šiltas, drėgnas ir saulėtas oras purškimo metu pagreitina
preparato veikimą.
Bazagranas 480 naudojamas, kai piktžolės yra visiškai sudygusios, bet turi ne daugiau kaip 4
tikruosius lapelius.
Bazagranas 480 nėra lakus, todėl nepažeidžia šalia augančių augalų. Bazagraną 480 galima
purkšti javuose, jei šalia auga rapsai, daržovės.. Jei dėl kokių nors priežasčių lauką reikia
atsėti, po Bazagrano 480 panaudojimo galima sėti visus kultūrinius augalus.
Bazagrano 480 efektyvumas prieš piktžoles:
Labai efektyvus prieš (>90 %): bekvapius šunramunius (bekvapes ramunes), daržines
žliūges, dirvines čiužutes, dirvinius kežius, garstukus, kibiuosius lipikus, paprastąsias gaivas,
paprastąsias žiles, rapsų pabiras, rugiagėles, svėres, trikertes žvagines.
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Efektyvus prieš (70-90%): barborytes, burnočius, dėmėtuosius rūgčius, dirvines
neužmirštuoles, dirvines pienes, dirvinius vijoklius, gailiąsias dilgėles, smulkiažiedes
galinsogas, juodąsias kiauliauoges, paprastąsias kiaulpienes, paprastuosius kiečius,
raudonžiedes notreles, vaistines žvirbliarūtes, žiles.
Mažiau efektyvus prieš (40-70%): aguonas birules, baltąsias balandas, dirvines akles,
dirvines našlaites, dirvines usnis, karpažoles, notreles, rūgštynes, takažoles, vijoklinius
pelėvirkščius (vijoklinius rūgčius), vikius, veronikas.
AUGALAI IR NORMOS

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai, miežiai, avižos
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje (BBCH 12-29). Nors
Bazagranas 480 yra selektyvus visuose javų išsivystymo tarpsniuose, purkšti
rekomenduojama ankstyvesniuose tarpsniuose, nes tuo metu piktžolės yra jautresnės
herbicidui.

Javai su dobilų įsėliu
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Javai purškiami krūmijimosi tarpsnyje, kai dobilai turi
nors vieną tikrąjį lapelį.

Javai su liucernos įsėliu
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Javai purškiami krūmijimosi tarpsnyje, kai liucernos
turi nors vieną tikrąjį lapelį.
Dėmesio!
Liucernos, dobilų ir vienaskilčių žolių įsėlis gali būti sėjamas praėjus kelioms dienoms po
purškimo Bazagrano 480. Javai su sudygusiu liucernos, raudonųjų ir baltųjų dobilų įsėliu bei
vienaskilčių žolių ir dobilų mišiniu gali būti purškiami, kai ankštiniai augalai turi ne mažiau kaip
1 tikrąjį lapelį. Vienaskiltės žolės turi pasiekti 3 lapelių tarpsnį.

Kukurūzai
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama 2 – 5 lapelių tarpsnyje.

Linai
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai piktžolės turi 3 - 5 lapelius. Linai tuo
metu būna “eglutės” tarpsnyje, t.y. 3 - 8 cm aukščio.

Žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniai grūdams
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (yra 5 cm
aukščio).

Žirniai grūdams
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai žirniai turi 3 – 6 lapelius (yra 5 cm
aukščio). Atsižvelkite į veislių jautrumą. Rekomenduojama purkšti vėsesniu oru arba pavakary
(saulėtą dieną). Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos.
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Vienmetės svidrės
Norma: 2,0 – 3,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje.

Liucernos sėjos metais
Norma: 2,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama piktžolėms sudygus, o liucernos turi ne mažiau
kaip 1 tikrąjį lapelį.

Liucernos sėklai
Norma: 2,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama, kai liucerna yra 10 – 15 cm aukščio.

Dobilai sėklai
Norma: 3,0 – 4,0 l/ha Bazagrano 480. Purškiama anksti pavasarį, kai dobilai yra 10-15 cm
aukščio.
Didžiausias purškimų skaičius visiems augalams – 1
Vandens kiekis
Vandens naudokite daugiau nei įprastai: 300-500 l/ha.
Tirpalo paruošimas
Prieš naudojimą gerai suplakite! Pusę purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite
maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Bazagrano 480 ir baikite pilti vandenį
Purškimas
Bazagranas 480 yra kontaktinis herbicidas, todėl reikia, kad purškiant augalai būtų padengti
tolygiai. Purkškite saulėtą, bet nekarštą dieną. Saulės šviesa pagerina herbicido veikimą.
Bazagranas 480 efektyviausiai veikia, kai oro temperatūra aukštesnė kaip +12oC.
Nepurkškite, kai temperatūra aukštesnė kaip +25o C, atidėkite purškimą iki vakaro. Purkškite,
kai tik pradeda dygti piktžolės. Jautriausios herbicidui piktžolės yra iki 4 lapelių tarpsnio.
Paaugę javai uždengia piktžoles ir tirpalas jų nepasiekia. Kad piktžolės geriau įsisavintų
veikliąją medžiagą, po purškimo 6 valandas turėtų nelyti.
Saugos priemonės
Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Rekomenduojame dėvėti uždarus darbo
drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines, apsauginius akinius su
šoninėmis apsaugomis/rėmeliais, apsauginius aulinius batus. Visus užterštus drabužius
nedelsdami nusivilkite. Darbinius drabužius laikykite atskirai. Laikykite atokiau nuo maisto
produktų ir pašarų. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Dirbdami laikykitės
asmens higienos reikalavimų. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš
pertraukas ir baigę darbą.
Sandėliavimas
Laikykite sausoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų,
vaikams neprieinamoje vietoje.
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Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas
Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą 3 kartus, supilkite išplovas į
purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Preparato arba tirpalo likučių
negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal galiojančius
teisės aktų reikalavimus.
Pastaba !
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines
dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko
bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar
auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti preparato efektyvumą. Mes, preparatų tiekėjai,
neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome
numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą,
atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.
 BASF registruotas prekės ženklas
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