BOUDICCA 250 EC
FUNGICIDAS
Veiklioji medžiaga: propikonazolas 250 g/l.
Preparato forma: koncentruota emulsija
Veikimo spektras: triazolų grupės sisteminis plataus veikimo spektro fungicidas. Naudojamas žieminių
ir vasarinių kviečių bei vasarinių miežių pasėlių apsaugai nuo ligų taip pat medienos apsaugai.
Skirtas profesionaliajam naudojimui!

ATSARGIAI
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra propikonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
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).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens
telkinių ir melioracijos griovių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 52362052 arba 8687 533 78.
Leidimo numeris: 1S-667
Pakuotė: 5 l
Partijos numeris: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo trukmė: 2 metai.
Leidimo savininkas: - ProEuro Sp.z.o.o, ul Stary Rynek 25/4, 65 – 067 , Zielona Góra, Lenkija,
El. paštas: info@proeuro.pl
Registracijos Jungtinėje Karalystėje savininkas: – ADAMA Agricultural Solutions UK Ltd. Registracijos Nr.
jungtinėje Karalystėje: MAPP 14399.
Referencinis produktas: Bumper 25 EC.
Už galutinį produkto pakavimą ir ženklinimą atsakingas: - ProEuro Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067,
Zielona Góra, Lenkija, e-mail: info@proeuro.pl
Produkto perpakuotojas:- Micromix Plant Health Ltd, Coachgap Lane, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HP,
Jungtinė Karalystė, tel: +44(0) 1949898001.
Importuotojas ir platintojas Lietuvoje:
UAB CHEMTAGRA, Kauno rajono sav. Kluoniškių km., Beržų 13, Lietuva LT 53415, tel/faks.: +370 37 711407,
el. paštas: info@chemtagra.com

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Boudicca 250 EC plataus spektro triazolų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių bei
vasarinių miežių apsaugai nuo ligų, taip pat medienos apsaugai. Efektyvus prieš septoriozę, rūdis,
miltligę, dryžligę. Boudicca 250 EC į augalą patenka per lapus bei stiebą ir pasklinda visame augale.
Fungicidas yra biosintezės inhibitorius.
Veikimo būdas
Boudicca 250 EC - sisteminio veikimo fungicidas, pasižymintis apsauginiu bei gydomuoju veikimu.
Boudicca 250 EC veikliosios medžiagos propikonazolo veikimo principas – ergosterolo (esančio grybo
membranos sudėtyje) biosintezės slopinimas, dėl ko sutrikdomos ląstelių membranos funkcijos ir grybas
toliau neplinta. Boudicca 250 EC į augalą patenka per lapus bei stiebą ir translaminariniu būdu sparčiai
pasklinda visame augale. Fungicidas augalus apsaugo nuo ligų 3–4 savaites.
AUGALAI IR LIGOS
Žieminiai kviečiai
Septoriozės (Septoria spp.)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis)
Miltligė (Blumeria graminis)
Vasariniai kviečiai
Septoriozės(Septoria spp.)
Dryžligė (Drechslera tritici repentis)
Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Miltligė (Blumeria graminis)
Vasariniai miežiai
Tinkliškoji dryžligė (Drechslera teres)
Rudadėmė dryžligė (Drechslera sorokiniana)
Rūdys (Puccinia spp.)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis)
Miltligė (Blumeria graminis)
Boudicca 250 EC purškiamas profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems vienos iš aukščiau paminėtų
ligų požymių, todėl svarbu nuolat stebėti pasėlius. Purškiant javus vieną kartą, svarbu atlikti tai laiku ligų plitimo pradžioje – nuo bamblėjimo pradžios ar plaukėjimo metu (BBCH 32 -51). Esant palankioms
sąlygoms ligoms plisti javų pasėlius rekomenduojama purkšti du kartus, antrą purškimą atliekant po 1421 dienos. Purkšti galima iki žydėjimo pabaigos (BBCH 69).
Norma: 0,5 l/ha
Rekomenduojama tirpalo norma: 250-300 l/ha
Karencijos laikas - 30 dienų.
Didžiausias purškimų skaičius -2.
MIŠKAI
Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį
Boudicca 250 EC ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams
vartokite tik švarų vandenį. Baigę darbą, purkštuvą praplaukite vandeniu.
Pastaba: nenaudoti tuščios taros kitiems tikslams.
Purškimas
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Kad purškimas prieš ligas būtų efektyvus, labai svarbu purškiant nemažinti rekomenduojamo vandens
kiekio, ypač jei pasėlis yra labai tankus. Praėjus valandai po purškimo nulijęs lietus fungicido
veiksmingumo nesumažina.
Maišymas
Informacijos apie Boudicca 250 EC maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo
informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.
Naudojimo apribojimai
Boudicca 250 EC purkškite esant ne žemesnei kaip + 10°C temperatūrai. Taip pat reikėtų vengti purkšti,
jeigu vyrauja karšti orai (>+25°C). Nepurkškite esant gausiai rasai, kai lašai gali nutekėti nuo lapų arba
kaip 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.
Saugos priemonės
Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama dėvėti 4 arba 6
tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN
13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės
kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines
(atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.
Purškiant,rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir
LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN
374).
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti
pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir
nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų 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.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052
arba 8687 533 78.
TUŠČIOS TAROS 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.
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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).
PASTABA
Leidimo savininkas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už
pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

