Lintur® 70 WG
Linturas 70% v.d.g
HERBICIDAS
Veikliosios medžiagos:
Produkto forma:

triasulfuronas 41 g/kg, dikamba 659 g/kg
vandenyje disperguojančios granulės

Lintur 70 WG – atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Skirtas vienametėms ir daugiametėms
dviskiltėms piktžolėms žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose bei vasariniuose miežiuose
naikinti.
Skirtas profesionaliam naudojimui.

DIRGINANTIS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO!
Dirgina akis.
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 į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių
(veido)apsaugos priemones.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti
Pakuotė:

150 g, 1 kg

Registracijos Nr.:
Siuntos Nr.:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:

0140H/05
žiūrėti ant pakuotės
žiūrėti ant pakuotės
2 metai

Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija
Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija
Importuotojas ir platintojas:
UAB ‘Kustodija’, Laisvės pr. 117A, 2022 Vilnius, tel. 85230 17 25.
UAB “Litagros chemija”Savanorių pr.173 Vilnius,tel.( 8-5)2361690
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Lintur® 70 WG – atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Skirtas vienametėms ir daugiametėms
dviskiltėms piktžolėms žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose bei vasariniuose miežiuose
naikinti. Lintur 70 WG sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos papildančios vieną kitą. Dikamba
slopina jautrių piktžolių rūšių meristeminių audinių augimą, o triasulfuronas trikdo kvėpavimo
procesus. Abi veikliosios medžiagos į augalą patenka per lapus bei šaknis.
Naikina vienmetes bei dvimetes dviskiltes piktžoles:
burnočius, raudonžiedį progailį, bobramunius, triskiautį lakišių, bastučius, trikertę žvaginę,
rugiagėles, balandas, smalkinį tvertiką, dirvinę aklę, kibujį lipiką, raudonžiedę notrelę, paprastąją
gaivą, ramunes, dirvinę nemiršelę, pūdyminę aguoną, rūgtis, dirvinį ridiką, pienes, dirvinę čiūžutę,
garstukus, paprastąjį kežį, vienmetę notrą, gailiąją dilgėlę, dirvinę našlaitę, žvirbliarūtes.
Daugiametes piktžoles:
kiečius, dirvinę usnį, plačialapį gyslotį, vijoklius, rūgštynes, dirvinę pienę, paprastąją naktinžiedę.
Naudojimas
Vasariniai miežiai ir kviečiai purškiami nuo dviejų lapelių iki krūmijimosi pabaigos.
Norma: 120-150 g/ha.
Žieminiai kviečiai ir rugiai purškiami nuo 3-4 lapelių iki krūmijimosi pabaigos.
Norma –150-180 g/ha.
Didesnės produkto normos naudojamos, kai yra peraugusios arba gausiai išplitusios piktžolės.
Geriausia purkšti, kai piktžolės turi 2-6 lapelius, o skrotelės yra mažesnės kaip 5 cm. Didesnėms ir
gausiai išplitusioms piktžolėms naikinti, jei pasėlyje vyrauja kibieji lipikai ar daugiametės dviskiltės
piktžolės, reikia naudoti didesnę produkto normą. Herbicidas geriau veikia, kai oro temperatūra yra
nuo +10°C iki +25°C.
Pastabos: nerekomenduojama naudoti, kai temperatūra yra didesnė kaip +28°C arba numatomos
šalnos. Stenkitės, kad produktas nepatektų ant greta augančių kultūrų. Nenaudokite herbicido
kalkingose dirvose, kai rūgštingumas yra daugiau kaip 7,5, javams su ankštinių javų įsėliu,
paveiktiems šalnų, potvynių, sausrų, ligų ir kenkėjų antplūdžių ar kitų nepalankių sąlygų.
Jei oras yra sausas, balandos gali turėti storą vaškinį sluoksnį, todėl skiedinys gali neprilipti ir
produktas gali būti nepakankamai veiksmingas. Tokiu atveju reikia naudoti Lintur 70WG 100g/ha ir
0,5 l/ha MCPA 750 SL mišinį.
Fitotoksiškumas
Tinkamai naudojamas nėra fitotoksiškas.
Karencija
Nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo turi praeiti ne mažiau kaip 30 dienų.
Sėjomaina
Tinkamai naudojamas jokio poveikio kitiems sėjomainos augalams neturi. Jei pasėlis žūva,
geriausia atsėti javus. Produkto naudojimo metais žieminį rapsą galima sėti tik dirvą suarus ne
sekliau kaip 15 cm gyliu. Kitų metų pavasarį galima sėti visus dviskilčius augalus.
Tirpalo ruošimas
Vandens norma – 100-300 l/ha. Vešlesniems pasėliams naudokite daugiau vandens. Skiedinį galima
ruošti purkštuvo rezervuare. Ketvirtadalį rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir
supilkite reikiamą produkto kiekį. Į purkštuvą supilkite trūkstamą kiekį vandens ir išmaišykite.
Paruoštą skiedinį būtina sunaudoti per 24 valandas, nes herbicidas gali tapti neveiksmingas.
Skiedinys per ilgesnį laiką gali susisluoksniuoti, todėl prieš naudodami gerai išmaišykite.

Purškimo technika
Produktas skiedžiamas vandeniu ir purškiamas ant vegetuojančių augalų tinkamai suregulioutu
purkštuvu. Purkštuvas turi turėti gerą maišymo mechanizmą ir tinkamus purkštukus.
Purkštuvo plovimas
Baigę darbą vandeniu kruopščiai išplaukite purkštuvą.Po to ketvirtadalį purkštuvo pripilkite
vandens, įpilkite vieną litrą chlorkalkių tirpalo ir 15 minučių pamaišę išpilkite. Purkštuvą ir nuimtus
purkštukus dar kartą išplaukite švariu vandeniu.
Pastaba: naudojant Lintur 70 WG rekomenduojama 5 m apsauginė zona paviršinio vandens
telkiniams apsaugoti, jei nėra nustatyti kitokie apsauginiai atstumai pagal Paviršinio vandens
telkinių pakraščių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisykles.
Aplinkos apsauga
Neužterškite vandens, naudojamo laistyti ir namų ūkyje, vandens telkinių, nutekamojo vandens
sistemų produkto likučiais.
Kenksmingumo pašalinimas
Tuščia pakuotė, produkto likučiai, likęs tirpalas sunaikinami pagal Lietuvoje galiojančių teisės aktų
reikalavimus.
Darbų sauga
Saugokitės, kad produktas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Nekvėpuokite produkto
dulksna. Baigę darbą, prieš valgydami, gerdami, rūkydami plaukite rankas bei veidą vandeniu ir
muilu. Dirbdami dėvėkite specialią aprangą, asmenines veido ir akių apsaugos priemones. Po darbo
aprangą išplaukite, o apsaugines priemones išvalykite.
Pirmoji pagalba
Nors truputį sunegalavę baikite darbą ir kreipkitės į gydytoją. Gydytojui parodykite etiketę.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu:852362052
Avarijos atveju kreiptis į Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, UK +44 1484 538 444
Sandėliavimas
Laikyti gerai vėdinamose, užrakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose,
atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, ne aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip -10°C
temperatūroje. Tinka naudoti 2 metus, laikant uždaroje gamintojo pakuotėje. Nekraukite į
aukštesnes kaip 2 metrai krūvas.
Teisiniai aspektai
Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.
Naudotojo atsakomybė
Gali išsivystyti ar egzistuoti atsparių piktžolių, kurioms produktas gali būti neveiksmingas. Tokių
piktžolių atsiradimo negalima prognozuoti, todėl nei Syngenta Crop Protection AG, nei jo įgaliotieji
atstovai už tai neatsako.Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą yra pagrįstos gamintojo
dabartine patirtimi. Kadangi gamintojas negali kontroliuoti produkto naudijimo ir laikymo, todėl už
tai ir neatsako.

