Flight 337.5 g/l k.s. profesionaliam naudojimui DPD etiketė

Flight
Flaitas 337,5 g/l k.s.
HERBICIDAS
Sisteminio ir dirvinio veikimo herbicidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose iš
rudens vienmečių dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui. Skirtas
profesionaliam naudojimui.
Veiklioji medžiaga:

pendimetalinas 330 g/l
pikolinafenas 7,5 g/l

Augalų apsaugos produkto forma:

koncentruota suspensija

Registracijos numeris:

0292H/06

Pakuotė:

10x1, 4x5, 2x10 L

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 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).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo
įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-benzizotiazolin3-ono.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
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Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: venkite patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Nusivilkite užterštus
drabužius. Jei iškyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui pakuotę, etiketę
ir/ar saugos duomenų lapus.
Įkvėpus: nedelsiant išeikite į gryną orą, jei kvėpuoti sunku, kreipkitės į medikus.
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 pas akių gydytoją.
Prarijus: nedelsdami skalaukite burną, po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.
Neskatinkite vėmimo. Niekada nesukelkite vėmimo ir nieko nepilkite į burną
nukentėjusiajam, jei šis yra be sąmonės arba jį ištiko konvulsijos. Apsinuodijimo atveju
kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5 2362052
Patarimai gydytojui
Gydymas pagal simptomus (dezaktyvacija, gyvybinių funkcijų atstatymas). Specifinio
priešnuodžio nėra.
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-4042 Kopenhaga S, Danija
Kilmės šalis: BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen, 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, LT-08303 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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Flight
Flaitas 337,5 g/l k.s.
HERBICIDAS
Sisteminio ir dirvinio veikimo herbicidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose iš
rudens vienmečių dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui. Skirtas
profesionaliam naudojimui.
Veiklioji medžiaga:

pendimetalinas 330 g/l
pikolinafenas 7,5 g/l

Augalų apsaugos produkto forma:

koncentruota suspensija

Registracijos numeris:

0292H/06

Pakuotė:

1, 5, 10 L

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 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).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki
paviršinių vandens telkinių.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo
įrenginių šalia paviršinių vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Sudėtyje yra pendimetalino ir 1,2-benzizotiazolin3-ono.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
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Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: venkite patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Nusivilkite užterštus
drabužius. Jei iškyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui pakuotę, etiketę
ir/ar saugos duomenų lapus.
Įkvėpus: nedelsiant išeikite į gryną orą, jei kvėpuoti sunku, kreipkitės į medikus.
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 pas akių gydytoją.
Prarijus: nedelsdami skalaukite burną, po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.
Neskatinkite vėmimo. Niekada nesukelkite vėmimo ir nieko nepilkite į burną
nukentėjusiajam, jei šis yra be sąmonės arba jį ištiko konvulsijos. Apsinuodijimo atveju
kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5 2362052
Patarimai gydytojui
Gydymas pagal simptomus (dezaktyvacija, gyvybinių funkcijų atstatymas). Specifinio
priešnuodžio nėra.
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-4042 Kopenhaga S, Danija
Kilmės šalis: BASF Aktiengesellschaft D-67056 Ludwigshafen, 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, LT-08303 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-5 2701 187 Faksas: 8-5 2701 711
SIEKDAMI IŠVENGTI PAVOJAUS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, LAIKYKITĖS
ETIKETĖJE NURODYTŲ REIKALAVIMŲ

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veikimo būdas
Flaitas yra sisteminis herbicidas, į kurio sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos pikolinafenas ir pendimetalinas. Jis greitai ir efektyviai naikina vienmetes dviskiltes ir kai
kurias vienaskiltes piktžoles.
Pikolinafenas yra efektyvus prieš dviskiltes piktžoles. Į piktžoles veiklioji medžiaga
patenka per lapus. Pikolinafenas sąlygoja chlorofilo irimą augaluose. Poveikis aiškiai
matosi po panaudojimo praėjus 2-3 savaitėms.
Pendimetalinas yra efektyvus prieš vienmetes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles.
Pendimetalino veiklioji medžiaga sistemiškai veikia ir per dirvą, ir per piktžolių lapus.
Pendimetalinas veikia neleisdamas ląstelėms dalintis. Dėl Flaite esančios veikliosios
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medžiagos pendimetalino, herbicidas turi ilgalaikį dirvinį veikimą ir patikimai naikina
pendimetalinui jautrias dygstančias piktžoles visą rudenį.
Flaitas yra efektyvus prieš kibiuosius lipikus, dirvines našlaites, daržines žliūges, notreles,
veronikas, vienmetes migles, paprastąsias migles, vidutiniškai efektyvus prieš dirvines
smilguoles (efektyvumas iki 50%). Flaitas mažai efektyvus prieš daugiametes dviskiltes
piktžoles, tokias kaip dirvinės usnys, vienaskiltes piktžoles, tokias kaip tuščiosios avižos ir
tas piktžoles, kurios atželia iš šaknų.
Flaitas yra naudojamas žiemkenčių rudeniniam purškimui, kuomet piktžolės dar nebūna
padariusios žalos. Piktžolės geriau sunaikinamos, jei purškimo metu dirva būna
pakankamai drėgna, dirvos paviršius lygus, be grumstų ir augalų liekanų.
Dėmesio!
Nenaudokite Flaito durpiniuose dirvožemiuose. Organinės medžiagos absorbuodamos
veikliąją medžiagą pendimetaliną, smarkiai sumažina efektyvumą prieš piktžoles.
Nepurkškite, jei užsitęsė šalnos.
Nepurkškite javų, jei augimo sąlygos kurį laiką buvo nepalankios: smarkiai pažeidė
kenkėjai, ligos, javai numirko ar nukentėjo nuo prieš tai naudotų cheminių medžiagų.
Herbicidas veikia efektyviai, jei 7 dienų bėgyje palyja. Užsitęsus sausam laikotarpiui,
herbicido efektyvumas gali sumažėti.
Purkšdami saugokite, kad tirpalo nepakliūtų ant šalia augančių augalų, Flaitas gali
pakenkti dviskilčiams kultūriniams augalams.

Žieminiai kviečiai
Naudojimo laikas: Purškiama rudenį, javams turint 1–3 lapelius (BBCH 11 – 13).
Norma: 2,5 l/ha Flaito. Geriausia purkšti, kai javai turi 1-2 lapelius, piktžolės yra
sudygusios, bet ne didesnės kaip 2 tikrųjų lapelių.
Didžiausias purškimų skaičius – 1
Atsėjimas: jeigu žieminiai kviečiai dėl kokių nors priežasčių blogai peržiemojo, lauke,
kuriame buvo naudotas Flaitas, pavasarį, prakultivavus 15 cm gyliu, galima įsėti/sėti
vasarinius miežius, kviečius. Dirvą giliai suarus, galima sėti kukurūzus, žirnius, dobilus,
pupas ar sodinti bulves.
Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis - 150 - 300 l/ha.
Tirpalo paruošimas
3/4 purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą
kiekį Flaito ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką.
Maišymas
Flaitas gali būti maišomas su rudenį žiemkenčiuose naudojamais herbicidais iš
sulfonilurėjos grupės.
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Saugos priemonės
Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Rankų apsaugai naudokite
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, akių apsaugai - gerai priglundančius
apsauginius akinius su rėmeliais. Dėvėkite uždarus darbo drabužius: prijuostę,
apsauginius batus, cheminėms medžiagoms atsparų kostiumą. Užterštus, sulaistytus
drabužius nusivilkite nedelsdami. Darbinius drabužius laikykite atskirai. Laikykite atokiau
nuo maisto produktų ir pašarų. Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir neuostykite tabako.
Prieš pertraukas ir baigus pamainą būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą.
Sandėliavimas
Laikykite temperatūroje nuo 0 iki + 40º C. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose,
atokiau nuo maisto, vandens ir pašarų.
Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas
Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą vandeniu 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

Etiketė patvirtinta:
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