Imtrex XE
FUNGICIDAS
Veiklioji medžiaga:
Cheminė grupė:
Produkto forma:

fluksapiroksadas 62,5 g/l (6,33 %)
karboksamidų
koncentruota emulsija

Imtrex XE - fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių,
žieminių ir vasarinių rugių, žieminių ir vasarinių miežių, avižų apsaugai nuo ligų.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kenksminga įkvėpus.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Gali pakenkti žindomam vaikui.
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Neįkvėpti rūko, garų, aerozolio.
Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti rūko.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai
kvėpuoti.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba
kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
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 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens
telkinių ir melioracijos griovių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370
5 2362052
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112
Avarijos atveju skambinkite bendruoju pagalbos telefonu: 112
Pakuotė:
Registracijos numeris:
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Siuntos numeris:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:
Laikymas:

žiūrėkite ant pakuotės
žiūrėkite ant pakuotės
2 metai nuo pagaminimo datos
laikomas temperatūroje nuo +5 iki + 40º C.

Užregistravo: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuva.
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija.
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 8-5 210
74 50.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
VEIKIMO BŪDAS
Imtrex XE veiklioji medžiaga fluksapiroksadas priklauso pirazolo karboksamidų SDHI cheminei
klasei. Fluksapiroksadas stabdo grybinių ligų vystymąsi, neleisdamas gamintis energijai ir taip pat
stabdydamas kitų svarbiausių ląstelės dalių cheminę sintezę.
Fluksapiroksadas yra plataus spektro apsauginį ir gydomąjį veikimą turintis fungicidas, veikiantis
javuose nuo lapų septoriozės, lapų ir varpų septoriozės, tinkliškosios dryžligės, miltligės, ramularijos,
rinchosporiozės, kviečių dryžligės ir rūdžių. Fluksapiroksadas yra sisteminio veikimo fungicidas,
kuris patekęs į augalo vidų juda akropeliai (iš apačios į viršų) ir taip yra pernešamas į naujai
išaugančias augalo dalis. Fungicido panaudojimas didina derlių ir gerina grūdų kokybę, bei daro
teigiamą įtaką augalų fiziologijai.
Imtrex XE purkškite profilaktiškai arba pradėjus ligoms plisti.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo
rinkai, naudojimo taisyklių.
AUGALAI IR LIGOS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Lapų septoriozė
Zymoseptoria tritici
Rudosios rūdys
Puccinia recondita
Lapų ir varpų septoriozė
Parastagonospora nodorum
Geltonosios rūdys
Puccinia striiformis
Kviečių dryžligė
Pyrenophora tritici-repentis
Miltligė
Blumeria graminis
Norma: 2,0 l/ha Imtrex XE
Purškimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69)
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius – 2
Intervalas tarp purškimų: 21 diena
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai
Lapų septoriozė
Zymoseptoria tritici
Rudosios rūdys
Puccinia recondita
Miltligė
Blumeria graminis
Lapų ir varpų septoriozė
Parastagonospora nodorum
Geltonosios rūdys
Puccinia striiformis
Kviečių dryžligė
Pyrenophora tritici-repentis
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Norma: 2,0 l/ha Imtrex XE
Purškimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69)
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius – 2
Intervalas tarp purškimų: 21 diena
Žieminiai ir vasariniai rugiai
Rudosios rūdys
Rinchosporiozė
Geltonosios rūdys
Miltligė

Puccinia recondita
Rhynchosporium secalis
Puccinia striiformis
Blumeria graminis

Norma: 2,0 l/ha Imtrex XE
Purškimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69)
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius – 2
Intervalas tarp purškimų: 21 diena
Žieminiai ir vasariniai miežiai
Smulkiosios rūdys
Tinkliškoji dryžligė
Rinchosporiozė
Ramularija
Geltonosios rūdys
Miltligė

Puccinia hordei
Pyrenophora teres
Rhynchosporium secalis
Ramularia collo-cygni
Puccinia striiformis
Blumeria graminis

Norma: 1,0-2,0 l/ha Imtrex XE
Purškimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69)
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius – 2
Intervalas tarp purškimų: 21 diena
Avižos
Vainikuotosios rūdys
Avižų dryžligė

Puccinia coronata
Pyrenophora avenae

Norma: 1,0-2,0 l/ha Imtrex XE
Purškimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30-69)
Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius – 2
Intervalas tarp purškimų: 21 diena
ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Imtrex veiklioji medžiaga fluksapiroksadas priklauso SDHI (Sukcinatų dehidrogenazės
inhibitoriams) pirazol-karboksamidų cheminei grupei, FRAC kodas C2. Yra žinomos kelios grybinės
ligos įgijusios atsparumą karboksamidų grupės fungicidams (nuo vidutinio iki didelio), todėl
naudodami fungicidą laikykitės FRAC atsparumo kontrolės reikalavimų SDHI fungicidams.
Nenaudokite SDHI fungicidų daugiau kaip 2 kartus per sezoną tame pačiame lauke. Naudokite Imtrex
kaip dalį Integruotos augalų apsaugos (IKOK) strategijos kartu su kitais kontrolės metodais. Visada
naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis arba dėl
naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją.
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VANDENS KIEKIS
Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-300 l/ha.
MAIŠYMAS
Imtrex XE mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir
veiksmingumas nevertintas.
Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Iki pusės užpildykite purkštuvo talpą švariu vandeniu ir pradėkite maišyti. Prieš naudojimą gerai
supurtykite pakuotę ir įpilkite reikiamą produkto kiekį. Gerai išskalaukite tuščias produkto pakuotes
ir paplavas supilkite į purkštuvo talpą. Įpilkite likusį vandenį ir tęskite maišymą, kol baigsite purkšti.
Prieš ruošiantis naudoti mišinius rezervuare, kiekvieną produktą pilkite atskirai, atsižvelgiant į
nurodymus dėl maišymo eiliškumo.
PURŠKIMAS
Praėjus 1 valandai po purškimo lietus neturį įtakos Imtrex XE veiksmingumui.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis
yra didesnis nei 3 m/s.
SANDĖLIAVIMAS
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro.
Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose ir tik
originalioje pakuotėje. Laikant originalioje pakuotėje veiksmingas išlieka 2 metus.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos
produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto
vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų
pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu.
Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą
nustatančiais teisės aktais.
Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius –
kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio
audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti
tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST
EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti
apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166). Esant pavojui įkvėpti
rūko, garų ar dulksnos, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių,
atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą
LST EN 14387).
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas
kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas
>300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę.
Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius būtina mūvėti
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
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Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti
ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius
batus ir mūvėti pirštines.
Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų
apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro
naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos.
Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius
laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui,
jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina
sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su
muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml)
vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
+370 5 2362052
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis.
Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba
naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.
 BASF registruotas prekės ženklas
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