Mystic
Fungicidas
Veiklioji medžiaga: tebukonazolas 250 g/l.
Koncentruota emulsija.
Mystic – sisteminio poveikio triazolų klasės fungicidas skirtas žieminių kviečių, miežių, vasarinių kviečių,
miežių ir žieminių ir vasarinių rapsų profilaktinei ir gydomajai apsaugai nuo grybinių ligų.
Fungicidas skirtas profesionaliajam naudojimui

PAVOJINGAS
Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius 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 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir
1 metro melioracijos griovių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 1, 5, 10, 20 l
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Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.
Registracijos savininkas:
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter Str. 25
A-4021 Linz,
Austrija
Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje:
8 610 28312
lmportuotojai:
UAB “Baltic Agro”
Ateities 10
LT - 08303 Vilnius
Tel.: 8 5 270 1187

UAB „Kustodija“
Laisvės pr. 117A
LT - 06118 Vilnius
Tel.: 8 5 2301 725

UAB „Scandagra“
Žibuoklių g. 26
LT – 57128
Kėdainiai
Tel.: 8 5 347 41551

UAB
“Agrokoncernas”
Užnerio g. 15
LT - 47484 Kaunas
Tel.: 8 700 55033

UAB “Litagros
prekyba”
Savanorių pr. 173
LT – 03150 Vilnius
Tel. : 8 5 236 1659

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Mystic – plataus spektro sisteminio poveikio fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė
nuo žieminių kviečių, miežių, vasarinių kviečių, miežių, bei žieminių ir vasarinių rapsų ligų.
Nupurškus produktas tolygiai pasiskirsto augalo audiniuose, todėl jau po dviejų valandų po purškimo lietus
nesumažina jo efektyvumo.
Nenaudoti produkto, kai oro temperatūra yra žemesnė nei + 120C arba didesnė nei 25º C, kai didelė rasa ar
stiprus vėjas (virš 3 m/s).
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo
dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
PURŠKIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO NORMOS
AUGALAI

NAUDOJIMO
NORMA
l/ha

LIGOS

PURŠKIMO LAIKAS

PASKUTINIS
APDOROJIMO
LAIKAS IKI
DERLIAUS
NUĖMIMO
DIENOMIS

Žieminiai ir
vasariniai
kviečiai

1,0

Rudosios rūdys (Puccinia recondita)
Varpų septoriozė (Phaeosphaeria
nodorum)
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)
Lapų septoriozė (Mycosphaerella
graminicola)
Kviečių dryžligė (Pyrenophora
tritici-repentis)
Miltligė (Blumeria graminis)

30

Žieminiai ir
vasariniai

1,0

Rudosios rūdys (Puccinia hordei)
Varpų fuzariozė (Fusarium spp.)

Naudoti profilaktiškai
ar pasirodžius pirmiems
ligos požymiams
javams esant
bamblėjimo - žydėjimo
tarpsnyje ( BBCH 30 –
69).
Nuo varpų fuzariozės
purkšti žydėjimo metu
(BBCH 61-69)
Naudoti profilaktiškai
ar pasirodžius pirmiems

30

3

miežiai

Miltligė (Blumeria graminis)
Rinchosporiozė (Rhynchosporium
secalis)
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora
teres)
Juodligė (Cladosporium herbarum,
Alternaria spp.)

Žieminiai
rapsai

0,5

Fomozė (sausasis puvinys) (Phoma
lingam)

Žieminiai ir
vasariniai
rapsai

1,0

Fomozė (sausasis puvinys) (Phoma
lingam)
Netikroji miltligė (Peronospora
brassicae) (iš dalies efektyvus)
Juodoji dėmėtligė (Alternaria
brassicae)
Baltasis (sklerotinis) puvinys
(Sclerotinia sclerotiorum)
Pilkasis puvinys (Botrytis cinerea)

ligos požymiams
javams esant
bamblėjimo - žydėjimo
tarpsnyje
(BBCH 30 – 69).
Nuo varpų fuzariozės
purkšti žydėjimo metu
atviro žydėjimo tipo
veislėse arba visiškai
išplaukėjus uždaro
žydėjimo tipo veislėse.
Žieminiai rapsai nuo
fomozės purškiami
rudenį, pasirodžius
pirmiesiems ligos
požymiams ant
lapų.(BBCH 14 -16)
Naudoti pavasarį
profilaktiškai ar
pasirodžius pirmiems
ligos požymiams
(BBCH 20-69).
Žieminiai ir vasariniai
rapsai nuo juodosios
dėmėtligės purškiami
žydėjimo
pabaigoje(BBCH 69),
nuo baltojo (sklerotinio)
puvinio purškiami
žydėjimo metu (BBCH
63 ).
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REKOMENDUOJAMAS VANDENS KIEKIS: 200- 300 l/ha
Tirpalas turi tolygiai padengti augalus, bet nenutekėti.
Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.
Purškimo norma žieminiams rapsams: rudenį – 0,5 l/ha arba pavasarį – 1,0 l/ha (didžiausiais purškimų skaičius
per auginimo sezoną – 1)
ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Neatmetama galimybė, kad naudojant produktą gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų populiacijos, ko
pasekoje efektyvumas gali sumažėti.
Produkto veiklioji medžiaga (tebukonazolas) priklauso cheminei triazolų grupei. Pagal veikimo pobūdį ji
priskiriama DMI fungicidams (G1). FRAC kodas - 3. Atsparumo išsivystymo rizika DMI fungicidams
vertinama kaip vidutinė, todėl turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės.
Mystic 250 EC būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku,
naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Skirtingai veikiančių
fungicidų naudojimas pakaitomis mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką.
TIRPALO RUOŠIMAS
Reikiamą preparato kiekį išmaišykite nedideliame vandens kiekyje, o vėliau įjungus maišyklę, supilkite į
pripildytą vandeniu purkštuvą. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta. Prieš pradėdami purkšti
patikrinkite purkštuvo siurblį, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas
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detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, be
priemaišų vandenį.
SAUGOJIMAS
Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, vėsiose, ventiliuojamose, augalų apsaugos produktams
skirtose patalpose.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Temperatūra sandėlyje turi būti ne mažesnė kaip 0°C ir ne didesnė kaip +40°C.
SAUGOS PRIEMONĖS
Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.
Dirbdami su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą
nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei sandarią avalynę. Būtina
mūvėti
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz.
polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius
standartą LST EN 166).
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, būtina dėvėti apsauginę aprangą ir mūvėti cheminėms
medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti
pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus.
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:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
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, išpurškiamas ant žemės
sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos
vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.
NUKENKSMINIMAS
Išsiliejus didesniam preparato kiekiui lokalizuoti ir susiurbti į konteinerius.
Permirkusį žemės sluoksnį sumaišius su absorbentu nuimti ir laikyti tam skirtoje vietoje.
JURIDINĖ ATSAKOMYBĖ
Preparato naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl
pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Preparato kokybė garantuojama jeigu jis
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gautas ir laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje, nurodytomis sąlygomis.

