BUMPER® 25 EC
Bumperis 250 g/l k.e.
Fungicidas
Veiklioji medžiaga: propikonazolas 250 g/l.
Produkto forma - koncentruota emulsija
Veikimo spektras: triazolų grupės sisteminis plataus veikimo spektro fungicidas. Naudojamas žieminių
ir vasarinių kviečių bei vasarinių miežių pasėlių apsaugai nuo ligų.
Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui!

APLINKAI PAVOJINGAS
DĖMESIO!
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 1 metrą iki paviršinių vandens
telkinių, jeigu nėra nustatytas kitoks apsauginis atstumas pagal paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų
ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašą.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Pakuotė: 1 l , 5 l

Registracijos savininkas:
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Fax: +31 33 494 80 44
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Registracijos Nr. 0165F/08
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo
Partijos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo
Galiojimo laikas: 2 metai
Importuotojai ir platintojai Lietuvoje:
UAB ,,Litagros chemija“
UAB ,,Scandagra“
UAB ,,Agrodema“
UAB ,,Agrochema“
UAB ,,Kustodija“
UAB ,,Kemira GrowHow“
UAB ,,Agrokoncernas”

Londrina R., Brazil
Tel. 00 5543371 9161
Faks. 00 55 43 371 9017
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Bumperis 250 g/l k. e. plataus spektro triazolų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių
kviečių bei vasarinių miežių apsaugai nuo ligų. Efektyvus prieš septoriozę, rūdis, miltligę, dryžligių.
Bumperis 250 g/l k.e. į augalą patenka per lapus bei stiebą ir pasklinda visame augale. Fungicidas yra
biosintezės inhibitorius.
Preparatas naudojamas:
žieminiuose kviečiuose

prieš septoriozę, geltonąsias ir rudąsias rūdis, miltligę.

vasariniuose kviečiuose

prieš septoriozę, miltligę, kviečių dryžligę, rudąsias rūdis.

vasariniuose miežiuose

prieš tinkliškąją ir rudadėmę dryžligę, rūdis, rinchosporiozę, miltligę.

Naudojimo laikas ir normos
Preparatas naudojamas pasirodžius pirmiesiems vienos iš aukščiau paminėtų ligų požymių; esant reikalui
dar kartą po 14-21 dienos.
Rekomenduojama preparato norma: 0,5 l/ha
Rekomenduojama tirpalo norma: 250-300 l/ha
Karencijos laikas - 30 dienų.
Didžiausias purškimų skaičius – 2.
Tirpalo ruošimas ir naudojimo technika
Prieš naudojimą preparatą suplakti.
Reikiamą preparato kiekį supilkite į pusiau pripildytą vandeniu purkštuvo talpą, gerai sumaišykite.
Įjunkite purkštuvo maišyklę, supilkite likusį vandens kiekį ir gerai išmaišykite. Praplaukite kelis kartus
tuščią tarą vandeniu ir supilkite jį į talpą su tirpalu.
Maišyklės neišjunkite viso purškimo metu.
Padarius pertrauką purškimo metu, tirpalas turi būti pakartotinai gerai išmaišomas prieš purškimo
pradžią.
Baigę darbą, purkštuvą praplaukite vandeniu.
Pastaba: nenaudoti tuščios taros kitiems tikslams.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dėvėkite apsauginius drabužius ir asmenines apsaugines priemones.
Darbo metu ir preparato saugojimo vietose nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
Dirbkite tik gerai vėdinamose patalpose.
Laikykitės darbo su augalų apsaugos preparatais taisyklių.
Baigę darbą, nusiprauskite su vandeniu ir muilu, praskalaukite burnos ertmę bei persirenkite.
ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
- Kvėpavimo: naudokite atitinkamas kvėpavimo apsaugos priemones (Filtras A-P2).
- Odos: dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius ir cheminėms medžiagoms atsparią avalynę.
- Rankų: mūvėkite tinkamas pirštines atsparias cheminės priemonėms - neopreno arba nitrilo gumos.
- Akių: naudokite apsauginius akinius arba veido apsaugą.

LAIKYMAS
Laikyti tik originalioje sandariai uždarytoje taroje, sausoje gerai vėdinamoje patalpoje, pliusinėje
temperatūroje.
Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašaro.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies.
Laikyti vaikams ir kitiems asmenims nesiekiamose vietose.
PIRMOJI PAGALBA
Prarijus, duoti nukentėjusiam daug gerti pieno ar želatinos tirpalo. Jei šių produktų nėra,
rekomenduojama duoti daug gerti vandens. Negirdyti sąmonę praradusio nukentėjusiojo. Vėmimo sukelti
negalima. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis, plauti jas švariu vandeniu 10 min., kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos, nusivilkti drabužius, odą nuplauti vandeniu su muilu, kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus, išnešti nukentėjusį į gryną orą, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Rekomendacijos gydytojui: šiam preparatui priešnuodžio nėra. Išplauti skrandį, vengti skrandžio turinio
patekimo į plaučius. Taikyti simptomatinį gydymą.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052
TUŠČIOS TAROS SUNAIKINIMAS
Ištuštintą ir vandeniu išplautą tuščią tarą sunaikinkite pagal galiojančius teisės aktų
Paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite.

reikalavimus.

PASTABA
Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei
preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

