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Fungicīds slimību apkarošanai 
ziemas un vasaras kviešu, ziemas 
un vasaras miežu, rudzu, auzu, 
tritikāles un cukurbiešu sējumos
Pirmā palīdzība
•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, 

to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar 
ziepēm 15 minūtes.

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

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti 
un dzert daudz ūdens.

•  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: Lietot simptomātisko ārstēšanu 
(attīrīšana, vitālās funkcijas), specifi sks antidots 
nav zināms. Saindēšanās informācijas centra 
tālruņa numurs 67042473.

Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā 
noliktavā, temperatūrā no +5° līdz +40 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā 
iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

FUNGICIDAS
Sisteminis fungicidas, skirtas 
žieminių ir vasarinių kviečių, 
kvietrugių ir cukrinių runkelių 
apsaugai nuo grybinių ligų laukuose. 
Skirtas profesionaliam naudojimui
Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: saugokitės, kad nepatektų 
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: nukentėjusįjį išveskite į gryną orą, 
kreipkitės į medikus.
Patekus ant odos: nedelsiant švariai nuplaukite 
su muilu ir vandeniu.
Patekus į akis: nedelsiant plaukite atmerktas akis 
mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu.
Prarijus: nedelsiant išskalaukite burną ir po to 
gerkite daug vandens.
Pastaba gydytojui: gydymas simptominis 
(detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas), 
specifi nis priešnuodis nežinomas.
Apsinuodijimo atveju kreipkitės į 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą 
telefonu: +370 5 2362052
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Kaitīgs / KENKSMINGAS

Fungicīds Suspensijas koncentrāts
Darbīgā viela: epoksikonazols 125 g/l
Reģistrācijas Nr. 0190 Reģistrācijas klase 2.
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt 
lietošanas instrukcijas prasības!
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: epoksikonazols, 
fatty alcohol ethoxylate, solvent naphtha 
R38 Kairina ādu
R40 Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
R50/53 Ļoti toksisks 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 vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā
S36/37 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un 

uzrādīt iepakojumu vai 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:  epoksikonazolas 125 g/l 
Preparato forma:  koncentruota suspensija
Registracijos numeris:  0214F/06
DĖMESIO!
Kenksminga įkvėpus
Dirgina odą
Įtariama kad gali sukelti vėžį
Gali pakenkti vaisingumui
Gali pakenkti negimusiam vaikui
Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius 
vandens ekosistemų pakitimus
Laikyti užrakintą vaikams nepasiekiamoje vietoje
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines
Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugas su P2 arba FFP2 
fi ltrais
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę
Saugoti nuo vaikų
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos 
zoną iki paviršinio vandens telkinių
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 požeminį vandenį, nenaudoti šio produkto dažniau 
kaip kartą per dvejus metus (1 purškimui maksimalia norma 1,0 l/ha arba 
purškiant 2 kartus neviršyti bendros 1,0 l/ha normos) tame pačiame lauke.
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIXIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI 
IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 
REIKALAVIMUS
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ PSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI 
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Neto:
Pakuotė: 5 L ℮
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu 
skatīt uz iepakojuma.
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai po pagaminimo
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Bīstams videi / APLINKAI PAVOJINGAS!

Pagalbos informacinis telefonas: 
+ 49 180 2273 112
Avarijos atveju skambinkite bendruoju 
pagalbos telefonu: 112
Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 
DK-4042 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.
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Opus s.k.
Fungicīds slimību apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, auzu, 
tritikāles un cukurbiešu sējumos

Preparāta apraksts
Opus ir sistēmas fungicīds graudaugu lapu un vārpu slimību apkarošanai, kā arī cukurbiešu lapu slimību 
apkarošanai. Opusa darbīgā viela – epoksikonazols pieder triazolu grupai. Tam piemīt aizsargājošas un 
ārstējošas īpašības. 
Graudaugu sējumos Opus efektīvi kontrolē kviešu lapu pelēklpankumainību (Septoria tritici), kviešu plēkšņu 
plankumainību (Septoria nodorum), rūsas (Puccinia spp.), kviešu dzeltenplankumainību (Drechslera tritici-
repentis), miežu lapu tīklplankumainību (Drechslera teres), stiebrzāļu gredzenplankumainību (Rynchosporium 
graminicola), miežu lapu brūnplankumainību (Bipolaris sorokiniana). Novērojama blakus iedarbība uz sakņu 
kakla puvi (Pseudocercosporella herpotrichoides).
Cukurbiešu sējumos Opus efektīvi kontrolē biešu miltrasu (Erysiphe betae), rūsu (Uromyces betae), kā 
arī biešu lapu sīkplankumainību (Cercospora beticola) un sarmplankumainību (Ramularia betae). Slimību 
apkarošanas labākā efektivitāte ir sasniedzama, ja gaisa temperatūra ir ap +20°C.
Lai iegūtu augstāko darbības efektivitāti, Opus ieteicams lietot augu infi cēšanās sākumā. Optimāla Opus deva 
ir 0,5 - 1,0 l/ha. Ar lielāko devu Opus nodrošina 3 - 4 nedēļu ilgu aizsardzību, atkarībā no augu augšanas un 
infekcijas intensitātes. 

Pastāv rezistences izveidošanās iespēja slimības ierosinātājam. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi 
kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt. Lai izvairītos no 
efektivitātes samazināšanās ir noteikti jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas.

Lietošanas ieteikumi 
Cukurbietes 
Deva 0,5 - 1,0 l/ha Opus pret biešu miltrasu, rūsu un lapu plankumainībām. Lietot tiklīdz parādās pirmās 
slimības pazīmes - jūlija beigās, augustā vai arī vēlākais septembra sākumā. 
Ir iespējama dalīta fungicīda lietošana. Pirmo reizi 0,5 l/ha Opus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm jūlija 
beigās, pēc tam atkātoti 0,5 l/ha pēc divām nedēļām – augusta vidū. 
Opusu iesaka lietot labi mēslotos, intensīvi augošos cukurbiešu sējumos. Nelietot kultūraugam nelabvēlīgos 
augšanas apstākļos: pie gaisa temperatūras virs 200 C un mitruma trūkuma apstākļos. Opus ir selektīvs visām 
zināmajām cukurbiešu šķirnēm.
Ziemas kvieši un vasaras kvieši
Deva 0,5 - 1,0 l/ha Opus pret kviešu dzeltenplankumainību, lapu pelēkplankumainību, kviešu plēkšņu 
plankumainību, dzelteno un brūno rūsu. Lietot no kviešu stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas sākumam (AS 
30 – 61) vai arī parādoties pirmajām slimības pazīmēm. 
Dalīta (0,5 l + 0,5 l) ziemas un vasaras kviešu apstrāde ar fungicīdu dod garāku un drošāku aizsardzību pret 
slimībām, kas nodrošina augstāku ražu un labākus kvalitātes rādītājus. Pirmās apstrādes optimālais laiks ir 30. 
– 37. attīstības fāze. Otrā apstrāde veicama 39. – 61. attīstības fāzē. Pret miltrasu, kā arī citām slimībām pirmajā 
apstrādē ieteicams lietot fungicīdu Allegro Plus vai Tango Super.
Rudzi un tritikāle
Deva 0,5 - 1,0 l/ha Opus pret gredzenplankumainību un brūno rūsu. Lietot no graudaugu divu mezglu stadijas 
līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 32 – 55) vai arī parādoties pirmajām slimību pazīmēm. 
Ziemas un vasaras mieži
Deva 0,5 -1,0 l/ha Opus pret gredzenplankumainību, miežu lapu brūnplankumainību, tīklplankumainību 
un rūsu. Lietot no miežu divu mezglu stadijas līdz vārpošanas fāzes vidum (AS 32 – 55) vai arī parādoties 
pirmajām slimību pazīmēm.



Auzas
Deva 0,5 -1,0 l/ha Opus pret auzu vainagrūsu. Lietot no auzu divu mezglu stadijas līdz vārpošanas fāzes 
vidum (AS 32 – 55) vai arī parādoties pirmajām slimību pazīmēm.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: rudziem, tritikālei, miežiem un auzām 1 reize,
kviešiem un cukurbietēm 2 reizes.
Nogaidīšanas laiks: graudaugiem - 35 dienas, cukurbietēm - 28 dienas.
Bezlietus periods: graudaugiem 1-2 stundas, cukurbietēm 2-3 stundas.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Opusu graudaugos var jaukt tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, insekticīdiem, citiem 
fungicīdiem, kā arī lapu mēslojumu, ja saskan preparātu lietošanas termiņi.
Opusu cukurbietēs var jaukt bākas maisījumos ar insekticīdiem un lapu mēslojumu. 
Visus maisījumus izlietot nekavējoši. 
Pielietošanas tehnika
Lai sasniegtu maksimālo slimību apkarošanas efektivitāti, ir ļoti svarīgi lietot piemērotu smidzināšanas 
tehniku:
Apaļstrūklas sprauslas 110°
Ātrums 6 - 8 km/h
Stieņa augstums 30 - 50 cm virs augiem
Spiediens 2,0 - 3,0 bāri
Darba šķīdums 150 - 400 l/ha
Darba šķidruma sagatavošana
Pirms lietošanas kanna labi jāsakrata. Piepildiet pusi smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. 
Pievienojiet nepieciešamo Opusa daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens apjomu. Turpiniet maisīt šķīdumu 
transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.
Pēc Opus lietošanas smidzinātājs ir kārtīgi jāiztīra. Šim nolūkam var lietot kalcinēto sodu 2-4kg/100 l ūdens.

Drošības prasības personālam
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie 
aizsardzības līdzekļi: P2 tipa respirators ar daļiņu fi ltru EN 143, aizsargtērps, aizsargbrilles, ķīmiski necaurlaidīgi 
cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un 
ziepēm.

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.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks 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.



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.
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