RAXIL EXTRA® 515 FS
BEICAS
Veikliosios medžiagos: tebukonazolas 15 g/l, tiramas 500 g/l. Sudėtyje yra etandiolo.
Produkto forma: tirpalas sėklų beicavimui.
Sisteminio veikimo fungicidinis beicas naikinantis ligų sukėlėjus, esančius sėklos viduje
ir paviršiuje. Skirtas žieminių kviečių sėklos beicavimui.
Skirtas profesionaliam naudojimui.

KENKSMINGAS APLINKAI PAVOJINGAS
DĖMESIO!
Kenksmingas prarijus.
Dirgina akis ir kvėpavimo takus.
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
Kenksmingas: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų
lapais).
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 8 5 2362052
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR
APLINKAI,
BŪTINA
VYKDYTI
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS
REIKALAVIMUS!
Pakuotė: 1l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 50 l
Registracijos Nr. 0259B/03
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas 2 metai.
Gamintojas
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PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Žieminiai kviečiai
Kietosios kūlės (Tilletia tritici)
Septoriozė (Septoria spp.)
Kviečių dryžligė (Pyrenophora tritici repentis)
Miltligė (Erysiphe graminis)
RAXIL EXTRA efektyviai apvalo žieminių kviečių sėklą nuo Fusarium spp., Alternaria
spp. infekcijos, veiksmingai saugo nuo su sėkla plintančių pašaknio puvinių sukėlėjų bei
pristabdo ankstyvą lapų ligų išplitimą.
Beicavimo norma–1,5–2 l/t sėklos + 4–8 litrai vandens
Kai sėkla gerai išvalyta, RAXIL EXTRA tolygiai padengia grūdą ir prilimpa prie jo
paviršiaus. Beicuojama gerai sureguliuotomis ir išvalytomis beicavimo mašinomis,
kuriose nėra kitų beicų likučių. Sėkla, kurios daigumas mažesnis nei 90% ir kurios
dygimo energija sumažėjusi, po beicavimo negali būti ilgesnį laiką sandėliuojama.
Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios, nešvarios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip
pažeistos sėklos. Rekomenduojame beicuoti tiek sėklos, kiek ruošiatės sėti.
SAUGOS PRIEMONĖS
Saugoti, kad produkto nepatektų į aplinką, ypač vandens telkinius. Naudoti gerai
vėdinamoje patalpoje, kur įrengta ištraukiamoji ventiliacija. Dėvėti cheminėms
medžiagoms atsparias pirštines, hermetiškus akinius, veido kaukę su ABEK/P2 tipo
filtru, apsauginius drabužius. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Po darbo nusivilkti
drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu.
LAIKYMAS
Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje,
nežemesnėje nei -10°ir ne aukštesnėje nei +50°C temperatūroje, vaikams ir pašaliniams
asmenims nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo
elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai.
Gaisro gesinimo priemonės: vandens srovė, putos, anglies dvideginis, smėlis.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą, skirtą beicavimui. Negalima
produkto arba jo likučių pilti į nutekamuosius vandenis arba į vandens telkinius. Tuščią
pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.
PIRMOJI PAGALBA
Pagrindinis reikalavimas – pašalinti nukentėjusį iš pavojaus zonos. Jeigu nukentėjusysis
yra be sąmonės, transportuoti gulintį ant šono. Nedelsiant nurengti suteptus ir
permirkusius drabužius. Atkreipti dėmesį į tai, kad gali kilti pavojus pačiam gelbėtojui.
Įkvėpus
Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Nedelsiant kviesti gydytoją.
Patekus ant odos
Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Kviesti gydytoją.
Patekus į akis
Plauti akis vandeniu. Nedelsiant kreiptis į akių gydytoją.
Prarijus
Neskatinti vėmimo. Skalauti burną vandeniu. Nedelsiant kviesti gydytoją.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 8 5 2362052.
Informacija gydytojui
Veiklioji medžiaga tebukonazolas priklauso triazolų cheminei grupei, tiramas ditiokarbamatų. Priešnuodis nežinomas, taikyti simptominį gydymą. Simptomai: apatija,
spazmai, kvėpavimo sunkumai, CNS slopinimas. Negalima vartoti alkoholio 1-2 savaites
dėl Antabuso efekto.
GARANTINIAI REIKALAVIMAI
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame
įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius,
atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti.
Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine
gamintojo patirtimi.
®-registruotas Bayer CropScience AG, Vokietija prekinis ženklas.

