Vista 228 profesionaliam naudojimui DPD etiketė

Vista® 228 SE
Vista 228 g/l s.e.
FUNGICIDAS
Veikliosios medžiagos:

prochlorazas 174 g/l
flukvinkonazolas 54 g/l

Produkto forma:

suspensija - emulsija

Sisteminis fungicidas, žieminių ir vasarinių kviečių profilaktinei apsaugai ir gydymui nuo grybinių
ligų.
Skirtas profesionaliam naudojimui

KENKSMINGAS APLINKAI PAVOJINGAS
DĖMESIO!
Kenksmingas prarijus
Dirgina akis
Kenksmingas: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus
Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
Saugoti nuo vaikų
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Neįkvėpti garų, dūmų
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę ar etiketę
Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę ar etiketę
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)
Pakuotė:
Registracijos numeris:
Siuntos numeris:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:
Laikymas:

10 l
0222F/02
žiūrėkite ant pakuotės
žiūrėkite ant pakuotės
2 metai nuo pagaminimo datos
laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 30º C

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas:
8-5 210 74 50, faksas: 8-5 210 74 58.
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Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: venkite patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Nusivilkite užterštus
drabužius. Jei iškyla problemų, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui pakuotę, etiketę ir/ar
saugos duomenų lapus.
Įkvėpus: nuraminkite nukentėjusįjį, išveskite į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant švariai nuplaukite vandeniu su muilu. Jei atsiranda perštėjimas,
kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plaukite paveiktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu,
vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus: nedelsiant skalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.
NESKATINKITE VĖMIMO, gali pakenkti patekęs į plaučius.
Informacija gydytojui: simptomai: pykinimas, raumenų traukuliai, skrandžio skausmai. Gydymas
simptominis. Priešnuodis nežinomas.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
+370 5 236 2052
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112
Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veikimo būdas
Vista veikliosios medžiagos stabdo ligas sukeliančių patogenų biosintezės procesus, aktyviai
profilaktiškai saugo ir sistemiškai gydo nuo plataus spektro ligų sukėlėjų. Prochlorazas labai gerai
veikia nuo stiebalūžės ir dalinai nuo septoriozių ir miltligės. Fliukvinkonazolas labai veiksmingas
nuo lapų septoriozių ir rūdžių. Taip pat gerai veikia nuo miltligės. Abi veikliosios medžiagos
papildo viena kitos veikimą.
Žieminiai kviečiai
Lapų septoriozė
Varpų septoriozė
Stiebalūžė
Kviečių dryžligė
Rudosios rūdys
Geltonosios rūdys
Smulkiosios rūdys
Miltligė

Mycosphaerella graminicola
Phaeosphaeria nodorum
Oculimacula herpotichoides
Pyrenophora tritici-repentis
Puccinia recondita
Puccinia striiformis
Puccinia hordei
Blumeria graminis

Norma: 1,5 –1,7 l/ha Vista. Produktas naudojamas profilaktiškai arba atsiradus pirmiems ligų
požymiams. Stipriai pasireiškus ligoms, ypač tikrajai miltligei, naudoti didesnę normą. Purškiama
bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31-59).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius žieminiuose kviečiuose – 2
Vasariniai kviečiai
Lapų septoriozė
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Varpų septoriozė
Kviečių dryžligė
Rudosios rūdys
Geltonosios rūdys
Smulkiosios rūdys
Miltligė

Phaeosphaeria nodorum
Pyrenophora tritici-repentis
Puccinia recondita
Puccinia striiformis
Puccinia hordei
Blumeria graminis

Norma: 1,5 l/ha Vista. Produktas naudojamas profilaktiškai arba atsiradus pirmiems ligų
požymiams. Purškiama - nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 31-59).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius vasariniuose kviečiuose – 2
Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 300 l/ha. Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo
tarpsniuose 300 - 400 l/ha.
Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį
Vista ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Jei darote pertrauką
tarp purškimų, prieš pradedami dirbti leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada
purkškite.
Maišymas
Vista galima maišyti su daugeliu insekticidų naudojamų amarams, pjūkleliams ir tripsams naikinti,
pavyzdžiui Fastac®, taip pat su fungicidais nuo miltligės, kaip Corbel ® ir kai kuriais vėliau
naudojamais herbicidais.
Purškimas
Kad purškimas nuo ligų būtų veiksmingas, labai svarbu purškiant laikytis techninių reikalavimų,
ypač jei pasėlis yra labai tankus. Po purškimo 1 valandą turėtų nelyti.
Saugos priemonės
Dėvėkite neperšlampančius cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius drabužius,
neperšlampančias cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, guminius batus, hermetiškai
priglundančius apsauginius akinius. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių.
Sulaistytus drabužius nedelsdami nusivilkite. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite.
Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.
Sandėliavimas
Laikykite nuo šalčio apsaugotose patalpose. Saugokite nuo karščio ir drėgmės. Saugokite nuo
tiesioginių saulės spindulių. Laikykite sandariai uždarytą, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų,
vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo pakuotėje.
Pakuotės nukenksminimas ir likučių sunaudojimas
Nenaudokite pakuotės kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite pakuotę vandeniu 3 kartus,
supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Produkto arba tirpalo
likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą pakuotę sunaikinkite pagal
Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Pastaba!
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis.
Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia
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ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų
pasikeitimai gali įtakoti produkto veiksmingumą. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už
pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų
registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto
naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.
 BASF registruotas prekės ženklas
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