Taifun B
Herbicidas
Veiklioji medžiaga: glifosatas 360 g/L
Produkto forma:
vandens tirpalas
Taifun B - sisteminis herbicidas naudojamas vienametėms ir daugiametėms piktžolėms naikinti
vaismedžiuose, uogakrūmiuose, plotuose skirtose sodų, uogynų įveisimui, plotuose skirtose kitų
metų augalų auginimui, gėlynuose, vejose naikinimui.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
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 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:

100 mL, 1 L

Registracijos Nr.:
Siuntos Nr.:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:

0261H/06
žiūrėti ant pakuotės
žiūrėti ant pakuotės
2 metai

Registracijos savininkas:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nyderlandai
Tel: +31 33 445 3160
www.adama.com
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622
Atsakingas už galutinį augalų apsaugos produkto pakavimą ir ženklinimą:
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
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NAUDOJIMAS
Taifun B - 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 kokybiškai išpurkšti galima žemės ūkyje naudojamais nugariniais
purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais. Atskirais atvejais gali būti naudojami ir kiti įrengimai –
specialus ežektoriai, aplikatoriai ir t.t. Prieš pradedant purkšti patikrinkite 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. Nugariniais purkštuvais rekomenduojama purkšti nedidelius plotus.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Į purkštuvo talpą įpilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas Taifun B kiekis.
Tuomet supilamas trūkstamas vandens kiekis ir išmaišoma.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams
Norma: 200 mL + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.
Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos piktžolės
aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius.
Apdorojimo skaičius – 1.
Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui
Norma: 150-200 mL + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.
Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu, kai jos turi 3-4 lapelius arba yra 10-12 cm aukščio.
Apdorojimų skaičius – 1.
Gėlynai, vejos
Norma: 1 dalis Taifun B ir 3 dalys vandens.
Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Aplikatoriaus
šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm iki kultūrinių augalų viršūnės. Vengti tirpalo nutekėjimo
ant kultūrinių augalų.
Apdorojimų skaičius – 1.
Plotai, skiri kitų metų augalų auginimui
Norma: 150 L + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.
Purškiama po derliaus nuėmimo, piktžolių aktyvaus augimo metu, kai varpučiai 10-20 cm
aukščio, o usnys ir kitos daugiametės dviskiltes – skrotelės stadijoje. Po purškimo 5 dienas
nepradėti žemės darbų.
Apdorojimų skaičius – 1.
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Naudojimo apribojimai
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo
greitis yra didesnis nei 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.
SAUGOS PRIEMONĖS
Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius
ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz.
polivinilchloridines, latekso ar kt.).
Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose 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 nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.
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.
SAUGOJIMAS
Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje
kaip -5C ir ne aukštesnėje kaip +40C temperatūroje.
Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai (5 - 35C temperatūroje).
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.
PASTABA
Gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už
pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

