FUSILADE FORTE 150 EC
Fusilade forte 150 g/l k.e.
HERBICIDAS
Koncentruota emulsija
Veiklioji medžiaga – fluazifop-p-butilas 150 g/l
Sudėtyje yra sensibilizuojančios medžiagos tirpiklio n-oktanolio
Fusilade forte 150 EC naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukrinių ir
pašarinių runkelių, valgomųjų burokėlių, morkų, svogūnų, rapsų, bulvių, linų, vėlyvųjų baltagūžių
kopūstų, žirnių, pašarinių pupų, lubinų ir sėklinių baltųjų dobilų pasėliuose, vaismedžių
pomedžiuose bei pušų, eglių, kedrų sėjinukuose.
Skirtas profesionaliam naudojimui

KENKSMINGAS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO
Gali pakenkti negimusiam vaikui.
Dirgina odą.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
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.
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
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).
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pakuotės:
Registracijos Nr.:
Siuntos Nr.:
Pagaminimo data:
Tinka naudoti:

1 l; 5 l
0073H/06
žiūrėti ant pakuotės
žiūrėti ant pakuotės
3 metus nuo pagaminimo datos.

Registracijos savininkas: Syngenta Group Company prekės ženklas
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Importuotojai ir platintojai: UAB “Kustodija”, Laisvės pr. 117A,Vilnius, tel.( 8-5) 230 17 25;
UAB “Litagros chemija” Savanorių pr. 173, Vilnius, tel.( 8-5) 2 36 16 90
© Syngenta Crop Protection AG

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA
VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS
REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukrinių ir pašarinių runkelių,
valgomųjų burokėlių, morkų, svogūnų, rapsų, bulvių, pluoštinių linų, vėlyvųjų baltagūžių kopūstų,
žirnių, pašarinių pupų, lubinų ir sėklinių baltųjų dobilų pasėliuose, vaismedžių pomedžiuose bei
pušų, eglių, kedrų sėjinukuose.
VEIKIMO BŪDAS
Tai greitai į piktžoles patenkantis atrankinio poveikio sisteminis herbicidas. Veiklioji medžiaga
pasiskirsto po visą augalą, taip pat ir po požeminę jo dalį, kaupiasi augimo kūgeliuose ir suardo
meristemą.
Herbicido poveikio požymiai pirmiausiai išryškėja ant jaunų lapų. Po savaitės jauniausi pikžolių
lapai įgauna rausvą atspalvį, o bambliai ir augimo kūgeliai paruduoja.. Priklausomai nuo oro
sąlygų piktžolės žūsta per 10-14 dienų.
Herbicidas veiksmingai naikina šias vienaskiltes piktžoles:
Vienametes: dirses (Bromus spp.), smilguoles (Apera spp.), svidres (Lolium spp.), motiejukus
(Phleum spp.), paprastąją rietmenę (Echinochloa crus-galli), pirštuotes (Digitaria spp.), šerytes
(Setaria spp.), pašiaušėlius (Alopecurus spp.), pievinę miglę (Poa pratensis). Daugiametes:
paprastąjį varputį (Elytrigia repens), smilgas (Agrostis spp.). Savaime sudygusius varpinius javus.
Vienamečių miglių, viksvų ir vienamečių bei daugiamečių dviskilčių piktžolių produktas
nenaikina.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Produkto normos priklauso nuo purškiant vyraujančių piktžolių rūšies. Produktas naudojamas
aktyvaus piktžolių augimo tarpsniu. Mažesnės normos naudojamos mažesnėms piktžolėms
naikinti arba kai žemės ūkio augalai yra paveikti nepalankių augimo sąlygų (šalnos, sausros, per
didelės drėgmės ir pan.). Didesnės normos naudojamos, kai piktžolės didesnės arba kai sausa bei
vėsu. Esant šiltesniam ir drėgnesniam orui produktas veikia geriau, todėl piktžolės sunyksta
greičiau. Praėjus valandai po purškimo lietus nemažina produkto efektyvumo.
NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS
Naikinamos piktžolės
Savaime sudygę varpiniai javai
(miežiai, kviečiai, rugiai ir kt.)
Vienametės vienaskiltės piktžolės:
rietmenės, šerytės, smilguolės ir kt.
Daugiametės vienaskiltės piktžolės:
Varpučiai, smilgos.
ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI
Kultūra

Cukriniai ir pašariniai runkeliai,
valgomieji burokėliai, morkos,
svogūnai, rapsai, bulvės, vėlyvieji
baltagūžiai kopūstai, žirniai,
pašarinės pupos, lubinai, sėkliniai

Produkto
norma
l/ha
0,75-1,0

Norma l/ha
0,75

Naudojimo laikas
Kai piktžolės turi 2-4 lapelius

0,75-1,0

Kai piktžolės turi 2-4 lapelius

1,5-2,0

Kai piktžolės turi 4-6 lapelius
(10-15 cm aukščio)

Jautrios piktžolės

Vienametės
vienaskiltės

baltieji dobilai
Cukriniai ir pašariniai runkeliai,
valgomieji burokėliai, morkos,
svogūnai, rapsai, bulvės, vėlyvieji
baltagūžiai kopūstai, žirniai,
pašarinės pupos, lubinai, sėkliniai
baltieji dobilai
Pluoštiniai linai*

1,5-2,0

Daugiametės
vienaskiltės

1,5-2,0

Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės
Vienametės
vienaskiltės
Daugiametės
vienaskiltės
Vienametės ir
daugiametės
vienaskiltės

Vaismedžių pomedžiai

1,0-1,5

Vaismedžių pomedžiai

2,0-3,0

Pušų, eglių, kedrų sėjinukai

1,5-2,0

*purškiama eglutės tarpsnyje
KARENCIJA
Laikotarpis nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo:
Vaisiai
Morkos
Cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai
Svogūnai
Vėlyvieji baltagūžiai kopūstai
Žirniai ir pašarinės pupos
Rapsai
Bulvės
Kiek turi praeiti laiko iki darbų ,atliekamų mechanizuotai
rankiniu būdu

28 dienos
56 dienos
56 dienos
28 dienos
56 dienos
56 dienos
60 dienos
56 dienos
3 dienos
7 dienos

TIRPALO RUOŠIMAS
Pusę purkštuvo pripildykite vandens. Įjungę maišytuvą supilkite reikiamą produkto kiekį
sumaišyto su nedideliu kiekiu vandens ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai
išmaišykite, supilkite trūkstamą kiekį vandens ir vėl gerai sumaišykite. Tuščią pakuotę išplaukite
tris kartus, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurškite tame pačiame lauke. Paruoštą tirpalą
sunaudokite tą pačią dieną. Vandens kiekis 200-300 litrų į hektarą.
POVEIKIS KULTŪRINIAMS AUGALAMS
Produktas nėra fitotoksiškas purškiamiems augalams. Galima saugiai naudoti visiems
registruotiems augalams įvairiais jų vystymosi tarpsniais. Po purškimo galima sėti arba sodinti
visus dviskilčius augalus. Varpines kultūras sėti tik suarus dirvą.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su herbicidu, Fusilade forte 150 EC būtina naudoti asmens apsaugos priemones –
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines ir darbo drabužius, akių bei veido apsaugos priemones.
Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos. Neįkvėpkite tirpalo dulksnos. Dirbdami nerūkykite,
negerkite, nevalgykite. Baigę darbą kruopščiai išplaukite purkštuvą, nusiprauskite vandeniu ir
muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Tuščią pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje
galiojančius teisės aktų reikalavimus. Sandeliuodami, veždami, naudodami produktą laikykitės

bendrųjų darbo su pesticidais taisyklių. Po darbo aprangą išplaukite, o apsaugos priemones
išvalykite.
PIRMOJI MEDICININĖ PAGALBA
Sunegalavusį asmenį išveskite į neužterštą teritoriją, paguldykite ir šiltai užklokite.
Produktui patekus ant odos, nuplaukite ją švariu vandeniu ir muilu.
Produktui patekus į akis, plaukite švariu vandeniu mažiausiai 10–15 min.
Apsinuodiję kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę.
Prarijus, negalima skatinti vėmimo.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-52362052. Informacija teikiama Syngenta Alarm Centre telefonu +44 1484 538 444.
TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO ŠALINIMAS
Tuščią pakuotę išplaukite, paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurkškite.
Nenaudokite tuščios pakuotės kitais tikslais.
Tuščią pakuotę sunaikinte pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
SANDĖLIAVIMAS.\
Laikykite gerai vėdinamoje, sausoje, nuo šviesos apsaogotoje, rakinamoje patalpoje, atskirai nuo
maisto ir pašarų ne žemesnėje kaip 0oC ir ne didesnėje kaip +35oC temperatūroje. Nekraukite į
aukštesnes kaip 2 metrai rietuves.
TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas garantuoja už gamyklos pakuotėje esančio produkto kokybę, tačiau neatsako už
pasekmes, jei produktas netinkamai sandeliuojamas ar naudojamas. Visos rekomendacijos, kaip
naudoti produktą, paremtos dabartine gamintojo patirtimi.
Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

