MAXIM STAR 025 FS
Beicas
Produkto forma: takus koncentratas
Veikliosios medţiagos: fludijoksonilas 18,75 g/l+ciprokonazolas 6,25 g/l
Maxim Star 025 FS - kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas skirtas žieminiams ir
vasariniams kviečiams, vasariniams miežiams, pluoštiniams linams nuo ligų, plintančių su sėkla ir
per dirvą apsaugoti.
Skirtas profesionaliajam naudojimui
DĖMESIO!
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alergiją.
Kenksmingas 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.
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).
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 852362052.
Avarijos atveju kreiptis telefonu: Syngenta Agro AG, Bazelis, Šveicarija +41 61 3233333.
Pakuotė: 5 l, 200 l.
Registracijos Nr. 0077B/06.
Siuntos Nr. žiūrėti ant įpakavimo.
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Galiojimo laikas: 2 metai.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŢMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI
RIZIKOS BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija
Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija, prekės ţenklas
Registruotas Syngenta Group Company, Bazelis, Šveicarija, prekės ţenklas
Atsakingas uţ galutinį produkto pakuotės ţenklinimą:
Syngenta Agro Services AG atstovybė Lietuvoje. Tel. 85 2420017
Gynėjų g. 16
LT – 01109 Vilnius

MAXIM STAR 025 FS
Maxim Star 025 FS - kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas skirtas žieminiams ir vasariniams
kviečiams, vasariniams miežiams, pluoštiniams linams nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą
apsaugoti.
Veikimo būdas
Fludijoksonilas yra ilgo veikimo kontaktinė medžiaga, kuri slopina ligų sukėlėjų (grybų) ląstelių
energetinius procesus, nutraukdama grybienos augimą.
Ciprokonazolas pasižymi stipriu sisteminiu veikimu ir efektyvus nuo vidaus infekcijos.
Naudojimas
Ţemės ūkio augalai
Žieminiai ir vasariniai
kviečiai

Ligos

Produkto norma,
l/t

Daigų pašaknio ligos (Cochliobolus 1,0-1,5
sativus,
Fusarium spp.)
Pavasarinis pelėsis (Michrodochium
nivale)
Dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda)
Kietosios kūlės (Tilleta tritici)
Daigų
septoriozė
(Stagonospora
nodorum)
Miltligė
(Blumeria
graminis)
ankstyvaisiais
vystymosi tarpsniais

Vasariniai miežiai
Daigų pašaknio ligos (Cochliobolus
sativus,
Fusarium spp.)
Dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda)
Kietosios kūlės (Tilleta hordei)
Dryžligės
(Pyrenophora
spp.)
ankstyvaisiais
vystymosi tarpsniais
Miltligė
(Blumeria
graminis)
ankstyvaisiais
vystymosi tarpsniais

1,5-2,0

Pluoštiniai linai
Vytuliai (Fusarium oxysporum f.lini)
Deguliai (Collectotrichum lini)
Pasma (Septoria linicola)

1,5

Beicuojama naudojant 8-10 l tirpalo 1 tonai grūdų. Prieš sėją būtina patikrinti daigumą.
Nenaudokite sėkloms, kurios jau beicuotos, sudygę, pažeistos ir yra didesnio kai 16 proc.
drėgnumo.

Fitotoksiškumas
Tinkamai naudojamas nėra fitotoksiškas.
Tirpalo ruošimas
Pusę reikiamo vandens kiekio supilti į indą, suplakti ir supilti apskaičiuotą produkto kiekį ir
išmaišyti. Supilti likusį vandenį. Beicuojant tirpalą reikia nuolat maišyti. Tirpalą sunaudoti per 24
valandas.
Beicuotos sėklos saugojimas
Beicuotą sėklą galima laikyti metus, jei drėgmė neviršija 16 proc. Maišai su sėkla specialiai
pažymimi ir laikomi atskirai nuo maisto ir pašarų. Sėklos negalima naudoti maistui ar gyvuliams
šerti.
Darbų sauga
Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos, drabužių ar į akis.
Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, akių bei veido apsaugos priemones, mūvėkite gumines
pirštines. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite.
Baigę darbą nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Po darbo
aprangą išplaukite, o asmenines apsaugos priemones išvalykite.
Pirmoji pagalba
Sunegalavę baikite darbą ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją, parodykite produkto etiketę.
Specifinis priešnuodis nežinomas, taikoma simptominė terapija.
Prarijus, negalima sukelti vėmimo. Gydymo įstaigoje medikai turi išplauti skrandį zondu ir stebėti,
kad nukentėjusysis neįkvėptų pašalinamo skysčio. Duoti išgerti aktyvintos anglies ir vidurius
laisvinančių vaistų.
Kenksmingumo pašalinimas
Tuščia pakuotė, nebereikalingi produkto likučiai, tirpalas, likęs po beicavimo, sunaikinamas pagal
Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Sandėliavimo sąlygos
Sandėliuojama gerai vėdinamoje, apsaugotoje nuo šviesos, užrakinamoje patalpoje. Atskirai nuo
maisto ir pašarų ne žemesnėje kaip – 10°C ir ne aukštesnėje kaip 0°C temperatūroje. Nekraukite į
aukštesnes kaip 2 m aukščio rietuves. Sandėliavimo trukmė – 2 metai neatidarytoje gamyklos
pakuotėje.
Teisiniai aspektai bei naudotojo atsakomybė
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę gamyklos pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei
produktas netinkamai sandėliuojamas ir naudojamas. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą,
paremtos gamintojo dabartine patirtimi. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl
veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.
® registruotas Syngenta Crop Protection AG Šveicarija, Bazelis prekės ţenklas
© Syngenta Crop Protection AG

