CHAMPION® 50 WP
Veiklioji medžiaga: vario hidroksidas 77% (50% metalinio vario ekvivalento)
Šlampantys milteliai
Champion 50 WP - naudojamas profilaktiškai apsaugoti bulves ir vaismedžius nuo grybinių ligų.
Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui.

KENKSMINGAS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!
Kenksmingas prarijus.
Dirgina akis.
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.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Registracijos Nr. Nr.0262F/04
Partijos Nr. žiūrėti ant įpakavimo.
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.
Kilmės šalis: NUFARM UK LTD.
Gamintojas: NUFARM UK LIMITED
Crabtee Manorway North
Belvedere Kent DA 176 BQ
Anglija
Registracijos savininkas: NUFARM UK LTD.
Importuotojas ir platintojas Lietuvoje:

UAB ,,Litagros chemija”
Savanorių pr. 173,
LT-2009 Vilnius
Tel.: + 370 5 236 16 00
Fax.: +370 5 236 16 01

Pakuotė: 10 kg
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
REKOMENDACIJAS!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATOS IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS
_____________________________________________________________________________________

NAUDOJIMO BŪDAI IR NORMOS

1. Saugant bulves nuo maro ir sausligės.
Norma: 2.5 kg/ha. Purškimo laikas: pradėti purkšti, jei oro sąlygos palankios plisti grybinei infekcijai,
sukeliančiai bulvių marą, tačiau ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Vieną kartą
nupurškus preparatu ČEMPIONAS 50% š.m. arba sisteminio veikimo preparatais, vėliau juos galima
naudoti pakaitomis su fungicidais, priklausančioms kitoms cheminėms grupėms. Vandens kiekis: 300400 l/ha. Jei augalų lapija labai vešli, vandens reikės daugiau. Purkšti galima daugiausiai 4 kartus.
2. Saugant obelis nuo rauplių.
Norma: 5 kg/ha. Purškimo laikas: ankstyvasis sodų purškimas iki vegetacijos pradžios prieš pumpurų
brinkimą. Vandens kiekis: 500-1000 l/ha. Tirpalo koncentracija – 0,5%. Purkšti galima tik vieną kartą.
KARENCIJA
Nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo turi praeiti 7 dienos.
Pastaba: Rekomenduojama 5 metrų apsauginė zona paviršinio vandens telkiniams apsaugoti, kai
purškiamos bulvės, ir 10 metrų apsauginė zona, kai purškiamos obelys, jei nėra numatyti kitokie apsaugos
atstumai pagal Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisykles.
MAIŠYMAS
Gali būti maišomas su insekticidais ir fungicidais. Negalima maišyti su preparatais, turinčiais alyvos ar
pasižyminčiais stipriomis šarminėmis savybėmis (pvz. Bordo skystis).
TIRPALO PARUOŠIMAS
Specialiame inde preparatą išmaišyti su trupučiu vandens. Į purkštuvą su puse kiekio vandens įjungus
maišyklę per sietą pilti gautą suspensiją. Po to supilti likusį vandenį. Purškimo metu maišyklė turi būti
įjungta. Jei purkštuvas neturi hidraulinės maišyklės, tirpalą maišyti mechaniškai. Tuščią tarą sunaikinti
laikantis nustatytų reikalavimų.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią tarą tris kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti ant apdoroto
ploto, po to ją uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Nenaudoti
tuščių pakuočių kitiems tikslams.
SAUGOJIMAS
Laikyti preparatą sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausose, gerai vėdinamose patalpose atskirai nuo
maisto produktų ir pašarų, toliau nuo šildytuvų bei atviros ugnies.
Optimali laikymo temperatūra 0oC-30 oC.
Saugoti, kad preparatas nepatektų į vandens telkinius.
RUOŠIANT TIRPALĄ
• Neatskiestas preparatas dirgina akis ir odą.
• Būkite su apsauginiais akiniais.
• Mūvėkite gumines pirštines.
• Dėvėkite respiratorių.
• Patekus preparato į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite jį švariu vandeniu.
• Suterštus drabužius nusirenkite ir išskalbkite.
PO DARBO SU PREPARATU
• Po darbo purškimo įrengimus rūpestingai išplaukite.
• Nusiprauskite, persirenkite ir išskalbkite suterštus drabužius.
• Išvalykite asmenines apsaugos priemones.
• Preparatą saugokite sandariai uždarytą gamyklos taroje atskirai maisto produktų, laikykite vaikams
neprieinamoje vietoje.
• Tuščią tarą būtinai sunaikinkite laikydamiesi nustatytų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA
Blogai pasijutus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę.
Patekus ant odos, gerai nuplaukite ją vandeniu su muilu. Kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis, skubiai nuplaukite jas vandeniu mažiausiai 15 minučiųnir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Prarijus, gerkite daug pieno, kiaušinio baltymo, želatinos tirpalo arba daug vandens. Kreipkitės į
gydytoją. Negalima gerti alkoholio.
Pastaba gydytojui: jeigu yra pažeista gleivinė, skrandžio plauti nepatartina.
Įkvėpus, nukentėjusįjį išneškite į gryną orą. Sutrikus kvėpavimui, skubiai atlikite dirbtinį kvėpavimą.
Kreipkitės į gydytoją.
Priešnuodžių nėra. Taikyti simptominį gydymą.

