Electis® 75 WG
FUNGICIDAS

Veikliosios medžiagos: mankocebas 666,7 g/kg + zoksamidas 83,3 g/kg
Preparato forma:
vandenyje dispersiškos granulės
Electis® 75 WG - tai kontaktinio - translaminarinio veikimo ditiokarbamatų ir benzamidų
fungicidas. Naudojamas bulvių apsaugai nuo maro (Phytophtora infestans) ir bulvių sausligės
(Alternaria solani) kaip profilaktinė priemonė.
Skirtas profesionaliam naudojimui.

KENKSMINGAS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!
Dirgina kvėpavimo takus
Gali sukelti alergiją susilietus su oda
Gali pakenkti negimusiam vaikui
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 ir nerūkyti
Neįkvėpti dulkių
Vengti patekimo ant odos ir į akis
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido)
apsaugos priemones
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 vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių
vandens telkinių
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS.
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
Pakuotė: 5,4 kg
Registracijos Nr.: 0206F/09
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

Gamintojas ir registracijos savininkas:
Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada
Avenida do Infante 50
PT-9004-521 Funchal, Madeira
Portugalija
Importuotojas:
Nufarm GmbH Co&KG
St. Peter strasse 25
4021 Linz
Austria
Tel.: + 370 610 28312
Platintojas:
UAB “Baltic Agro”
Ateities 10
LT - 08303 Vilnius
Tel.: 8 5 270 1187
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Electis® 75 WG - tai kontaktinio - translaminarinio veikimo fungicidas. Naudojamas bulvių
apsaugai nuo maro (Phytophtora infestans) ir bulvių sausligės (Alternaria solani) kaip
profilaktinė priemonė.
Pradėti purkšti, jei oro sąlygos palankios grybinei infekcijai, sukeliančiai bulvių marą
(Phytophthora infestans) plisti, tačiau ne vėliau kaip pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.
Purškimus kartoti kas 7-10 dienų, priklausomai nuo oro sąlygų ir ligos plitimo intensyvumo.
Electis® 75 WG purškiama nuo 3 iki 8 kartų per sezoną.
TIRPALO KIEKIS
Rekomenduojama naudoti 200-600 l/ha tirpalo priklausomai nuo augalų dydžio.
NAUDOJIMO NORMA
Bulvės – 1,8 kg/ha
Pastaba: Negalima maišyti su preparatais, turinčiais alyvos ar pasižyminčiais stipriomis
šarminėmis savybėmis ( pav. Bordo skystis)
KARENCIJA (laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo) – 7 dienos
TIRPALO PARUOŠIMAS
Reikiamą preparato kiekį būtina iš pradžių ištirpinti nedideliame vandens kiekyje, o vėliau,
maišant, viską supilti į pripildytą vandeniu purkštuvo talpą. Paruošto tirpalo negalima palikti
nakčiai. Po darbo būtina kruopščiai išplauti vandeniu purkštuvą, kad neužsikimštų purkštukai.
Vandenį, kuriuo plovėte purkštuvą, galima naudoti kitą dieną ruošiamam Electis ® 75 WG tirpalui
arba išpurkšti ant jau nupurkšto ploto.

PURKŠTUVŲ PLOVIMAS
Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu vandeniu arba
specialia priemone.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbdami su produktu, naudokite asmens apsaugos priemones: 6 tipo apsauginę aprangą nuo
skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą EN 13034); pirštines nuo chemikalų (atitinkančias
standartą EN 374), pvz. pagamintas iš nitrilo gumos; apsauginius akinius arba veido skydelį
(atitinkančius standartą EN 166), tvirtą avalynę. Esant nesandariai ir neturinčiai oro valymo filtrų
traktoriaus kabinai, gali būti reikalingos kvėpavimo takų apsaugos priemonės: puskaukė su
keičiamais filtrais A2-P2 arba A2-P3 (atitinkančiais standartą EN 14387). Saugokitės, kad
tirpalas nepatektų ant odos ir į akis. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna. Darbo metu
nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą, ar prieš valgant visada nusiprauskite vandeniu
su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius.
Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
SAUGOJIMAS
Electis® 75 WG turi būti saugomas laikantis augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklių.
Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje, gamintojo taroje.
Electis® 75 WG turi būti apsaugotas nuo per didelio karščio ir šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto,
gėrimų ir gyvulių pašaro. Saugoti nuo vaikų.
PIRMOJI PAGALBA
Jei pasijaučiate blogai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę.
Patekus ant odos: reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius, o odą nuplauti vandeniu ir
muilu. Kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: reikia plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis į
akių gydytoją.
Įkvėpus: nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prarijus: neskatinti vėmimo. Užtikrinkite nukentėjusiajam ramybę. Nedelsiant kreiptis į
gydytoją.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052
PATARIMAI GYDYTOJUI
Specifinio priešnuodžio nėra. Mankocebas priklauso ditiokarbamatų grupei, zoksamidas –
benzamidų grupei. Gydymas simptominis.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščias pakuotes 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
reikalavimų ir taisyklių. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.
PASTABA
Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių
negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto
kokybę, jei jis gautas originalioje gaminotjo pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei
preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

REGISTRUOTI PREKĖS ŽENKLAI
Electis® 75 WG – Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada

