Taifun B
Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/l.
Vandens tirpalas

Taifun B - sisteminis herbicidas naudojamas vienametėms ir daugiametėms piktžolėms
naikinti varpinių javų, žirnių, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, pūdymuose, laukuose po
derliaus nuėmimo, vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiuose. Taip pat naudojamas kirtavietėse
nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti.
Herbicidas skirtas profesionaliam naudojimui.

Dėmesio!
Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti, 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).
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l, 200 l

Registracijos Nr.: 0261H/06
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai

Registracijos savininkas:
Feinchemie Schwebda GmbH
Makhteshim-Agan Industries Ltd. grupės narys
Edmund-Rumpler-Strasse 6
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Importuotojas ir platintojas Lietuvoje:

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS!

Naudojimas:
Taifun B tai sisteminis herbicidas. Taifun B veiklioji medžiaga – glifosatas yra absorbuojamas
per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis, vykstant vegetacijai. Taifun B poveikis augalams
pastebimas po 8-12 dienų, o augalai pilnai žūsta po 14-20 dienų. Varputis, turintis 3-4 lapus, yra
geriausiai veikiamas šio preparato.
Taifun B efektyviausiai veikia esant aukštesnei kaip +14 0C temperatūrai, pakankamai drėgmei
ir augalams sukaupus vešlią lapiją. Nepurkšti lyjant ir jei laukiama lietaus per ateinančias 4
valandas.
Purškimo technika
Taifun B preparatą galima purkšti tradiciniais lauko augalų purkštuvais, galinčiais tolygiai
išpurkšti tirpalą; kirtavietėse galima naudoti nugarinius purkštuvus. Rekomenduojama vienam
hektarui išpurkšti 200-300 litrų tirpalo, darbiniam purškimo slėgiui esant 2-3 barams, o
važiavimo greičiui ne didesniam kaip 7-8 km per valandą. Prieš purškiant atidžiai patikrinkite
purkštuvo siurblį, slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas
detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas ir švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti
tik švarų, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vejuotą dieną.
Tirpalo paruošimo tvarka
Į purkštuvo talpą įpilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas Taifun B kiekis.
Įjungiamas purkštuvo vandens maišytuvas. Supilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai
išmaišoma. Išjungiamas maišymas. Rekomenduojama purškimo metu maišytuvą laikyti išjungtą.
Naudojimo rekomendacijos
Varpiniams javams.
Norma: 3,0 l/ha.
Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, varputį.
Pasėliai purškiami kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 %.
Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.
Pastaba. Nenaudoti sėkliniuose varpinių javų pasėliuose ir salykliniuose miežiuose.
Žirniams.
Norma: 3,0–4,0 l/ha.
Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pasėliai purškiami kai paruduoja 75 % anksčių.
Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.
Pastaba. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliuose.
Žieminiams ir vasariniams rapsams.
Norma: 3,0–4,0 l/ha.
Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles..

Pasėliai purškiami kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 %.
Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.
Pastaba. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliuose.
Pūdymams.
Norma: 3,0–6,0 l/ha.
Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Mažesnė norma naikina
vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžoles.
Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Jeigu dominuoja
daugiametės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės, naudokite didesnę normą.
Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.
Laukams po derliaus nuėmimo.
Norma: 3,0–6,0 l/ha.
Mažesnė norma naikina vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes, javų pabiras ir mažai išplitusias
daugiametes vienaskiltes piktžoles. Didesnioji norma naikina daugiametes vienaskiltes ir
dviskiltes piktžoles. Jeigu dominuoja daugiametės dviskiltės (usnys, pienės ir kt.) piktžolės,
naudokite didesnę normą. Purškiamos vegetuojančios piktžolės po derliaus nuėmimo. Leisti
piktžolėms suželti. Purkšti, kai varpučiai turi 3-6 lapelius.
Purškimas turi būti atliekamas 5-10 dienų prieš žemės dirbimą.
Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams.
Norma: 4,0 l/ha.
Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purškiamos vegetuojančios piktžolės apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 14 dienų.
Didžiausias purškimų skaičius – 1.
Pastaba. Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.
Nepageidaujamai žolinei ir sumedėjusiai augmenijai naikinti kirtavietėse
Norma: 3,0–4,0 l/ha.
Naikina vienmetes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas
bei krūmus.
Purkšti antžemine aparatūra birželio–rugpjūčio mėnesiais augalų vegetacijos metu.
Didžiausias purškimų skaičius – 1.

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 100-300 l/ha

SAUGOS PRIEMONĖS
Ruošiant tirpalą ir purškimo metu dėvėkite asmens apsaugos priemones: apsauginę aprangą
(atitinkančią standartą EN 340), tvirtus batus ir cheminėms medžiagoms atsparias pirštines
(atitinkančias standartą EN 374): pvz., nitrilo, neopreno ir kt. Purškiant nugariniu purkštuvu
būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų cheminių medžiagų (atitinkančią standartą
EN 14605).
Draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti darbo metu.
Nupuškus kirtavietę, būtina ją pažymėti įspėjamaisiais ženklais 20-čiai dienų.
SAUGOJIMAS
Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje
kaip – 5°C ir ne aukštesnėje kaip + 40°C temperatūroje. Minimalus preparato galiojimo laikas: 2
metai (5 - 35°C temperatūroje).
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus, išveskite nukentėjusįjį iš pavojaus zonos.
Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkite sudrėkusius drabužius, odą nuplaukite vandeniu su
muilu. Jeigu sudirginimas išlieka (paraudimas), kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis, plaukite jas dideliu kiekiu švaraus vandens, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Prarijus, nesukelkite vėmimo, duokite gerti daug vandens, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
Blogai pasijutę, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Pasiimkite preparato etiketę - instrukciją.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052
Tuščių pakuočių sunaikinimas
Tušti įpakavimai gerai išskalaujami, išskalautas skystis supilamas į purkštuvą ir išpurškiamas.
Tuščius įpakavimus sunaikinti specialiai tam skirtoje vietoje. Nenaudoti tuščios taros kitiems
tikslams.
Pastaba: gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau
neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

