PROPERTY® 180 SC
FUNGICIDAS
Veiklioji medžiaga: piriofenonas 180 g/l (16.5%)
Produkto forma: koncentruota suspensija
PROPERTY® 180SC - aril-fenil-ketonų grupės fungicidas skirtas žieminiams ir vasariniams
kviečiams, žieminiams ir vasariniams miežiams, rugiams, kvietrugiams, avižoms ir spelta
kviečiams apsaugoti nuo miltligės (Blumeria graminis ).
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu poveikis numanomas: 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:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 1 l, 5 l,10 l
Registracijos Nr. AS2-22F(2017)
Siuntos Nr. žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo.
Registracijos savininkas:
ISK Biosciences Europe N.V.
Dekleetlaan 12B box 9
B-1831 Diegem
Belgija

Platintojas:
Nordisk Alkali
Hanögatan 8, 211 24 Malmö
Švedija
Tel: +46 (0) 40187010
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Importuotojas/platintojas:
UAB BALTIC AGRO
Perkūnkiemio g. 2, LT-12126
Vilnius, Lietuva.
Tel.:+370 5 270 1187
Fax.:+370 5 270 171

AB KAUNO GRŪDAI
H. ir O. Minkovskių g. 63
LT-46550 Kaunas, Lietuva
Tel.: +370 37 409564

UAB SCANDAGRA
Biochemikų g. 6,
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
Tel.: +370 347 41 551
Faks.: +370 347 41 552

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Property 180 SC – aril-fenil-ketonų grupės fungicidas, kurio sudėtyje yra 180 g/l piriofenono.
Fungicidas pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių,
žieminių ir vasarinių miežių, rugių, kvietrugių, avižų ir spelta kviečių pasėlių apsaugai nuo
miltligės.
NAUDOJIMO SĄLYGOS
Augalai
Naudojimo
norma l/ha

Žieminiai ir 0,5
vasariniai
kviečiai,
žieminiai ir
vasariniai
rugiai,
žieminiai ir
vasariniai
kvietrugiai,
spelta kviečiai
Žieminiai ir 0,5
vasariniai
miežiai,
avižos

Ligos

Purškimo
laikas

Didžiausias
purškimų
skaičius

Miltligė
(Blumeria
graminis)

Nuo
2
bamblėjimo
pradžios
iki
žydėjimo
vidurio
(BBCH 30-65)

Miltligė
(Blumeria
graminis)

Nuo
2
bamblėjimo
pradžios
iki
plaukėjimo
pradžios
(BBCH 30-50)

Minimalus
intervalas
tarp
purškimų
(dienomis)
14

14

Didžiausias purškimų skaičius 2
PURŠKIMO LAIKAS
Purkšti PROPERTY® 180SC ligos plitimo pradžioje. Purkšti daugiausia 2 kartus iki žydėjimo
pradžios kviečiuose, rugiuos ir kvietrugiuose; iki plaukėjimo miežiuose ir avižose
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Pirmą kartą purkšti profilaktiškai, ligos plitimo pradžioje, kol liga toliau neišplito. Jei reikalingas
antras purškimas gali būti purškiama po 2-4 savaičių priklausomai nuo klimatinių (oro) sąlygų.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
PROPERTY® 180SC yra fungicidas naudojamas žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose,
miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose, spelta kviečiuose ir avižose apsaugoti nuo miltligės
(Blumeria graminis). Produktas profilaktiškai apsaugo nuo miltligės ir dalinai gydo, kai miltligė
yra inkubaciniame periode.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo
greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų
išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų
pastatų teritorijas.
ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Purkšti PROPERTY® 180SC remiantis naudojimo rekomendacijomis
Pasėlius purkšti tik 2 kartus.
Nenaudokite paeiliui produktų, kurių sudėtyje yra arba piriofenono, arba metrafenono, nebent jie
naudojami mišiniuose su kitomis veikliosiomis medžiagomis, kurios yra taip pat veiksmingos
prieš miltligę, bet turi skirtingą veikimo būdą.
PROPERTY® 180SC gali būti rekomenduojamas naudoti, kaip atsparumo valdymo strategijos
dalis, kurioje produktai naudojami mišiniuose arba kaitaliojant su produktais, kurie yra
veiksmingi prieš miltligę, taip pat taikant necheminius metodus.
VĖLIAU AUGINAMI AUGALAI
Nupurškus javus PROPERTY®180SC nėra apribojimų po to auginamiems augalams.
TIRPALO RUOŠIMAS
PRIEŠ NAUDOJIMĄ GERAI SUPLAKTI.
Pusę purkštuvo talpos pripildyti švariu vandeniu ir įjungti maišyklę. Supilti reikalingą produkto
kiekį. Kruopščiai išplauti tuščias pakuotes, paplavas supilti į purkštuvo talpą. Pripilti trūkstamą
vandens kiekį ir išmaišyti. Maišyklė turi būti įjungta viso purškimo metu.
Tirpalo paruošti tik tiek, kiek reikia purškimui.
Tris kartus išplauti tuščias pakuotes ir supilti į purkštuvo talpą. Kai naudojami mišiniai
kiekvienas produktas pilamas atskirai į purkštuvo talpą.
PURKŠTUVO PLOVIMAS
Purškimo įrangą po naudojimo kruopščiai išplauti.
Purkštuvas turi būti išplautas 3 kartus ir likę likučiai turi būti atskiedžiami ir išpurškiami ant
nupurkšto ploto. Išplauti purkštuvo talpą švariu vandeniu ir išpurkšti praskiestus likučius ant
nupurkšto ploto.
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MAIŠYMAS
Atsparumo valdymo tikslais ir išplėsti naikinamų ligų spektrą Property 180 SC’ gali būti
naudojamas mišiniuose arba programose su skirtingo veikimo būdo fungicidais. Naudojant
mišiniuose turi būti laikomasi kiekvieno produkto etiketėje nurodytų rekomendacijų. Dėl
išsamesnės informacijos kreiptis į platintoją.
PROPERTY® 180SC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai,
aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.
Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 tipo
apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN
14605) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines
(atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480
minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo
skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina
dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama
mūvėti pirštines.
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. Neskatinti vėmimo. 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.
SAUGOJIMAS
Laikyti saugioje vietoje, originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
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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.
TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Registracijos savininko pateikiami produktai yra aukštos kokybės ir tinkami tiems tikslams, kurie
numatyti etiketėje. Kadangi registracijos savininkas arba platintojas negali kontroliuoti produkto
saugojimo, tvarkymo ar naudojimo, todėl neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių,
kurių jis negali kontroliuoti.

