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Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu 
slimību ierobežošanai ziemas un vasaras 
kviešos, ziemas un vasaras miežos, rudzos, 
tritikālē un auzās
Pirmā palīdzība:
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to 

nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 
minūtes. Ja rodas kairinājums, meklēt medicīnisko 
palīdzību.

• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot 
atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 
minūtes. Konsultēties ar acu ārstu.

• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas 
sistēmā, nekavējoties izskalot muti un dzert ūdeni mazās 
porcijās, meklēt medicīnisko palīdzību. Nekad neizraisīt 
vemšanu vai dot jebko caur muti, ja cietušais zaudējis 
samaņu vai viņam ir krampji. Neizraisīt vemšanu bez ārsta 
vai Saindēšanās informācijas centra ieteikuma.

• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, 
nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. 
Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa 
marķējumu.
Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana. Specifi sks 
antidots nav zināms. 
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 
67042473.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma avotiem un tiešas 
saules staru iedarbības pasargātā noliktavā, temperatūrā no 
0 ° līdz + 40 °C. Derīguma termiņš glabājot neatvērtu 
oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Drošības prasības personālam
Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: 
aizsargtērps, cieši pieguļošas aizsargbrilles, P2 vai FFP2 tipa 
respirators ar daļiņu fi ltru EN 143, 149, ķīmiski necaurlaidīgi 
cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba 
apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai 
acīs.
Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc 
iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, 
skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba 
šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā 
esošo normatīvo aktu prasības.

FUNGICIDAS
Sisteminis fungicidas, skirtas 
žieminių ir vasarinių kviečių, 
miežių ir avižų apsaugai nuo 
grybinių ligų.
Skirtas profesionaliam 
naudojimui.
Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: venkite 
kontakto su oda, akimis ir drabužiais. 
Nusivilkite užterštus drabužius. Jei 
kyla sunkumų: kreipkitės medicininės 
pagalbos. Tarą, etiketę ir/arba saugos 
duomenų lapus parodykite gydytojui. 
Įkvėpus: nukentėjusįjį išveskite į 
gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant švariai 
nuplaukite gausiu vandens kiekiu su 
muilu. Jei sudirginimas nepraeina, 
kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plaukite 
atmerktas akis mažiausiai 15 minučių 
po tekančiu vandeniu, akių vokus 
laikydami atmerktus, kreipkitės į 
gydytoją.
Prarijus: Nedelsiant skalaukite 
burną, gerkite daug vandens, 
kreipkitės medicininės pagalbos. 
NESUKELKITE vėmimo, jei to 
neliepė gydytojas. Negirdykite 
skysčių nukentėjusiajam praradusiam 
sąmonę ar ištiktam traukulių.
Informacija gydytojui: priešnuodis 
nežinomas. Gydymas simptominis.
Apsinuodijimo atveju kreiptis 
į Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biurą telefonu: 
+370 5 2362052
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Fungitsiid
Kasutusvaldkond: 
silmlaiksuse, helelaiksuse, 
jahukaste, roostehaiguste, 
lehelaiksuste, äärislaiksuse 
tõrjeks teraviljadel
Esmaabi meetmed
Üldised nõuanded:
Vältige kontakti naha, silmade ja 
rõivastega. Eemaldage saastunud 
rõivad. Raskuste tekkimisel: Pöörduge 
arsti poole. Näidake arstile mahutit, silti 
ja/või ohutuskaarti. 
Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige 
värskesse õhku, kutsuge arst. 
Kokkupuutel nahaga:
Nahale sattumisel peske koheselt 
rohke vee ja seebiga. Kui tekib ärritus, 
pöörduge arsti poole. 
Kokkupuutel silmadega:
Peske mõjutatud silma koheselt 
vähemalt 15 minutit voolava vee all 
hoides silmalaugu lahti, konsulteerige 
silmaspetsialistiga. 
Neelamisel:
Loputage koheselt suud ning jooge 
seejärel rohkesti vett, pöörduge 
arsti poole. Ärge kutsuge esile 
oksendamist, v.a. juhul, kui seda 
soovitab mürgituskeskus või arst. Ärge 
kunagi kutsuge esile oksendamist 
ega manustage midagi suu kaudu, kui 
ohver on teadvusetu või krampides. 
Teade arstile:
Käsitlemine: Kohelge vastavalt 
sümptoomidele (saastest 
vabastamine, elutähtsad funktsioonid), 
konkreetne vastumürk puudub. 
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Kahjulik / Kaitīgs

Fungicīds 
Suspensijas koncentrāts
Darbīgās vielas: boskalīds 233 g/l
 epoksikonazols 67 g/l
Reģistrācijas Nr. 0290 Reģistrācijas klase: 2.
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un 
izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: epoksikonazols
R36 Kairina acis
R40 Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
R52/53 Bīstams ūdens organismiem, var radīt 

ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē 
R62 Iespējams kaitējuma risks 

reproduktīvajām spējām
R63 Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai
S2 Sargāt no bērniem
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku 

barību
S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties 

ar vielu
S35 Šo vielu un iepakojumu likvidēt drošā 

veidā
S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, 

aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt 

medicīnisku palīdzību un uzrādīt 
iepakojumu vai tā marķējumu

S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos 
no vides piesārņošanas

Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 
DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Rīga, Mazā Nometņu 
45/53, tālr. 67 508 250, fakss 67 508 251

Veiklioji medžiaga: boskalidas 233 g/l, 
 epoksikonazolas 67 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija
Registracijos numeris: 0317F/07
DĖMESIO!
Dirgina akis
Įtariama, kad gali sukelti vėžį
Gali pakenkti vaisingumui
Gali pakenkti negimusiam vaikui
Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius 
nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
Saugoti nuo vaikų
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Neįkvėpti aerozolio
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas 
pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę 
ar etiketę
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis 
(saugos duomenų lapais)
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro 
apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių 
Neužteršti augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti 
purškimo įrenginių šalia pviršinio vandens telkinių/vengti taršos 
per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ 
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR 
APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
REIKALAVIMUS.
Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112
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. Tel.: 8-5 210 74 50, 
Faksas: 8-5 210 74 58.

Pakend:
Neto:
Pakuotė: 5 L ℮
Partii number: vaata pakendilt
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz 
iepakojuma.

Siuntos numeris:  žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data:  žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas:  2 metai po pagaminimo

Bells s.k. Bell 300 g/l k.s.
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Bīstams videi / APLINKAI PAVOJINGAS

Kasutusvaldkond: Fungitsiid teraviljadele
Toimeained:  Boskaliid 233 g/l
 Epoksikonasool 67 g/l
Toote vorm:  SC
Eesti reg-nr:  0306/28.08.06

Ärritab silmi
Võimalik vähktõve põhjustaja
Kahjulik veeorganismidele, võib 
põhjustada pikaajalist vesikeskkonda 
kahjustavat toimet
Võimalik sigivuse kahjustamise oht
Võimalik loote kahjustamise oht
Hoida lastele kättesaamatus kohas
Hoida eemal toiduainest, joogist ja 
loomasöödast
Käitlemise ajal söömine, joomine ja 
suitsetamine keelatud
Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja 
silmade või näokatet
Kemikaali allaneelamise korralpöörduda 
kohe arsti poole ja näidata talle pakendit 
või etiketti
Hädaabi telefon: 112.
Tootjafi rma infotelefon: 
+ 0049 180 2273 112
Tootja/pakkija: BASF SE, 
D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Maaletooja ja turustaja: 
AS Kemira GrowHow, Peterburi tee 44, 
11415 Tallinn. Tel: 606 22 60
Kesko Agro Eesti AS, Pôrguvälja tee 3a, 
Rae Vald, 75301 Harju maakond
Säilitamine: Hoida külma eest
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Bells s.k. Darbīgās vielas: boskalīds 233 g/l, epoksikonazols 67 g/l. 
Suspensijas koncentrāts Reģistrācijas Nr. 0290 Reģistrācijas klase: 2.
Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešos, ziemas 
un vasaras miežos, rudzos, tritikālē un auzās
Preparāta apraksts
Bells ir plaša spektra fungicīds, kurš satur divas darbīgās vielās. Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā 
viela. Boskalīds pieder jaunai darbīgo vielu grupai – anilīdiem. Tam ir atšķirīgs iedarbības mehānisms uz 
graudaugu slimību ierosinātājiem –elektronu transporta ķēdes kavēšana mitohondrijos. Divu atšķirīgo darbīgo 
vielu kombinācija nodrošina augstu efektivitāti pret plašu graudaugu slimību spektru. Bells atbilst FRAC* 
rezistences riska ierobežošanas prasībām un labas lauksaimniecības prakses principiem slimību 
ierobežošanā.
Bellam piemīt translamināra un sistēmas iedarbība. Pēc iekļūšanas augā caur lapu virsmu, preparāts tiek 
pārvietots augā virzienā uz augšu (akropetāli). Bellam piemīt aizsargājoša un ārstējoša iedarbība uz graudaugu 
slimībām. Tas aizkavē slimību ierosinātāju sporu dīgšanu, dīgļstobru un micēlija augšanu un sporulāciju. 
Fungicīdā Bells boskalīds paaugstina epoksikonazola efektivitāti uz lapu slimībām, ko ierosina Septoria spp., 
Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres un uzlabo iedarbību uz miltrasu. Papildus tam, boskalīds efektīvi 
iedarbojas uz stiebru pamatnes slimībām, tādejādi aizsargājot kultūraugus no sezonas sākumā bīstamajām 
slimībām un rezultātā paaugstina ražas potenciālu. Bells samazina arī fi zioloģiskas izcelsmes lapu plankumu 
parādīšanos graudaugiem. Īpaši labi šis efekts novērojams miežu sējumos. 
Efektivitāte ar devu 1.5 l/ha pret plašāk izplatītajām slimībām

Ziemas kvieši, 
vasaras kvieši, 
rudzi un tritikāle

Ziemas mieži
un vasaras mieži

Auzas

Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), 
kviešu plēkšņu plankumainība (S. nodorum)

XXX

Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis) XXX
Brūnā rūsa (Puccinia recondita) XXX
Miežu pundurrūsa (Puccinia hordei) XXX
Kviešu dzeltenplankumainība (Drechslera tritici –repentis) XXX
Stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides) XXX XXX
Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres) XXX
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis) XX(X) XX(X)
Ramulārija (Ramularia collo-cygni) XXX
Fizioloģiskie plankumi X XX
Auzu vainagrūsa (Puccinia coronata) XXX
Auzu pelēkplankumainība (Stagonospora avenae) XXX
Graudzāļu miltrasa (Erysiphe graminis) XX XXX

XXX = efektivitāte > 90%
XX = efektivitāte 70 – 90%
X = efektivitāte < 70%



Lietošanas ieteikumi 
Apstrādāt kultūraugus profi laktiski vai parādoties pirmajām slimību pazīmēm.

Kultūra Slimība Attīstības stadija Deva, l/ha
Ziemas kvieši, 
vasaras kvieši, 
tritikāle

Stiebru lūšana
Dzeltenā rūsa
Kviešu lapu pelēkplankumainība
Kviešu plēkšņu plankumainība
Kviešu dzeltenplankumainība
Brūnā rūsa

30 – 32
30 – 61
30 – 61
30 – 61
30 – 61
39 – 61

0,75 – 1,5
0,75 – 1,5
0,75 – 1,5
0,75 – 1,5
0,75 – 1,5
0,75 – 1,5

Rudzi Stiebru lūšana
Stiebrzāļu gredzenplankumainība
Brūnā rūsa

30 – 32
30 – 61
39 – 61

0,75 – 1,5
0,75 – 1,5
0,75 – 1,5

Ziemas mieži un 
vasaras mieži

Stiebru lūšana
Stiebrzāļu gredzenplankumainība
Miežu lapu tīklplankumainība
Graudzāļu miltrasa
Pundurrūsa
Ramulārija

30 – 32
30 – 61
30 – 61
30 – 61
30 – 61
39 – 61

0,75 – 1,0
0,75 – 1,0
0,75 – 1,0
0,75 – 1,0
0,75 – 1,0
0,75 – 1,0

Auzas Auzu pelēkplankumainība
Auzu vainagrūsa

30 – 61
39 – 61

0,75 – 1,0
0,75 – 1,0

Lietošanas ieteikumi
Ziemas kvieši un vasaras kvieši:
Apsmidzināt sējumus profi laktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Dalītas apstrādes gadījumā pret 
kviešu lapu un vārpu slimībām lietot: pirmo reizi 0,75 l/ha Bella AS 30 – 37 un otro reizi 0,75 l/ha Bella AS 39 
– 61. 
Vienas fungicīdu apstrādes gadījumā sezonā, lietot 1,5 l/ha Bella no stiebrošanas fāzes sākuma līdz 
ziedēšanas sākumam (AS 30–61).
Apsmidzinot sējumus pret lapu un vārpu slimībām, daļēji tiks ierobežota arī graudzāļu miltrasa (Erysiphe 
graminis).
Pret stiebru lūšanu lietot 0,75 – 1,5 l/ha Bella no stiebrošanas fāzes sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 
30 – 32). 
Rudzi un tritikāle:
Apsmidzināt sējumus profi laktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Pret lapu un vārpu slimībām 
lietot 0,75 – 1,5 l/ha Bella no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61).
Pret stiebru lūšanu lietot 0,75 – 1,5 l/ha Bella no stiebrošanas fāzes sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30 
– 32). 
Ziemas mieži un vasaras mieži, auzas:
Apsmidzināt sējumus profi laktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Pret lapu un vārpu slimībām 
lietot 0,75 – 1,0 l/ha Bella no stiebrošanas fāzes sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 30–61). 
Pret stiebru lūšanu lietot 0,75 – 1,0 l/ha Bella no stiebrošanas fāzes sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 
30 – 32). 



Lietojot Bellu slimību ierobežošanai ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem un tritikālei devā 
0,75 – 1,5 l/ha un ziemas miežiem, vasaras miežiem un auzām devā 0,75 – 1,0 l/ha, samazināsies arī 
fi zioloģiskas izcelsmes lapu plankumu parādīšanās šiem kultūraugiem.
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2
Nogaidīšanas laiks - pēdējā apstrāde veicama ne mazāk kā 35 dienas pirms ražas novākšanas.
Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Bellu var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, insekticīdiem kā arī lapu mēslojumu 
(ieskaitot Mangāna), ja saskan preparātu lietošanas optimālie termiņi. 
Pielietošanas tehnika
Lai sasniegtu maksimālo slimību apkarošanas efektivitāti, ir ļoti svarīgi vienmērīgi noklāt augus ar darba 
šķidrumu. Lietot pārbaudītu smidzināšanas tehniku un optimālas darba šķidruma devas, jo īpaši sabiezinātos 
sējumos. 
Ūdens patēriņš 200 – 300 l/ha
Lietus noturība  Bells ir lietus noturīgs 1 stundu pēc izsmidzināšanas.
Darba šķīduma sagatavošana
Bella kannu pirms atvēršanas sakratīt. Piepildiet 3/4 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. 
Pievienojiet nepieciešamo Bella daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķīdumu 
transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.
Vides aizsardzības prasības
Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Nepiesārņot ūdeni ar augu 
aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā.
Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot 
“Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta 
izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma avotiem un tiešas saules staru iedarbības pasargātā noliktavā, 
temperatūrā no 0 ° līdz + 40 °C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Ievērojiet!
Daudziem fungicīdiem pastāv iespēja izveidoties rezistentiem sēnīšu celmiem. Rezistences veidošanos var 
veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ 
mēs nevaram uzņemties atbildību par iespējamiem rezistences izraisītajiem zaudējumiem. Lai izvairītos no 
efektivitātes samazināšanās ir noteikti jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas.
Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo 
atbilstību un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta 
iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes 
īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, 
rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas 
izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, 
kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un 
izplatītāji nevar uzņemties atbildību.
FRAC – Fungicide Resistance Action Commmittee (Fungicīdu rezistences darba komisija)




