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

to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā 
ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, 
meklēt medicīnisku palīdzību.

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

• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
gremošanas sistēmā, izskalot muti un izdzert 
100 ml ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisko 
palīdzību. Neizraisīt vemšanu, ja vien to nav 
ieteicis toksikoloģijas centra darbinieks vai ārsts.

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

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta 
konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 
aizsardzības līdzekļa marķējumu.
ĀRSTIEM: Specifi sks antidots nav zināms. 
Simptomātiskā ārstēšana. 
Saindēšanās informācijas centra tālruņa 
numurs 67042473.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no sala un tiešas 
saules gaismas 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, aizsargbrilles, 
ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi, P2 vai 
FFP2 tipa respirators ar daļiņu fi ltru NE 143 vai149. 
Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un 
nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs 
vai apģērba.

FUNGICIDAS
Sisteminis, strobilurinų 
grupės fungicidas, 
pasižymintis apsauginiu 
ir gydomuoju veikimu, 
naudojamas žieminiuose 
ir vasariniuose kviečiuose, 
vasariniuose miežiuose.
Skirtas profesionaliam 
naudojimui
Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: nedelsdami 
nusivilkite užterštus drabužius.
Įkvėpus: nedelsdami išeikite į 
gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: kruopščiai 
nuplaukite odą su muilu, kreipkitės 
į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsdami 
plaukite 15 minučių atmerktas akis 
gausiu tekančio vandens kiekiu, 
kreipkitės į gydytoją.
Prarijus: nedelsdami skalaukite 
burną, po to gerkite daug vandens, 
kreipkitės į gydytoją.
Informacija gydytojui: specifi nio 
priešnuodžio nėra, gydymas 
– simptominis.
Apsinuodijimo atveju kreiptis 
į Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biurą telefonu:
+370-5 23 62 052
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Taimekaitsevahend.
Fungitsiid
Esmaabi
Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde 
korral pöörduda koheselt arsti 
poole ja võimalusel näidata etiketti. 
Teadvusetuse korral hoida mugavas 
asendis ja pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel: Viia värske õhu 
kätte. Pöörduda koheselt arsti poole. 
Kokkupuutel nahaga: Eemaldada 
preparaadiga kokkupuutunud riided 
ning jalanõud. Pesta koheselt rohke 
vee ja seebiga, seejärel loputada 
veega. Nahaärrituse püsimisel 
pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Loputada 
otsekohe põhjalikult rohke veega 15 
minuti jooksul (silmalaud avatud) ja 
pöörduda silmaarsti poole. 
Allaneelamisel: Loputada koheselt 
suud ja seejärel juua rohkelt vett. 
Mitte esile kutsuda oksendamist ilma 
arsti nõusolekuta. Pöörduda koheselt 
arstile.  
Hoiustamine: hoida ainult 
originaalpakendis, varustatuna 
etiketiga, tihedalt suletuna, kuivas, 
hästi ventileeritavas ja lukustatud 
kohas mitte alla 0°C ja üle +40°C. 
Hoida otsese päikesekiirguse ja 
soojusallika eest, vältida preparaadi 
külmumist. Tagatud säilimisaeg 
kinnises tehasepakendis on 
kaks aastat valmistamisest. Mitte 
laduda konteinereid kõrgematesse 
virnadesse kui 2 m, et vältida toote 
kahjustamist.
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Fungicīds graudaugu slimību apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras 
miežu, auzu, rudzu un tritikāles sējumos

Darbīgās vielas: Piraklostrobīns 85,0 g/l
 Epoksikonazols 62,5 g/l

Suspoemulsija

Reģistrācijas Nr. 0281 Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts
Opera-N ir strobilurīnu grupas fungicīds graudaugu lapu un vārpu slimību apkarošanai. Tas sastāv no divām 
darbīgajām vielām. Piraklostrobīns ir strobilurīnu grupas darbīgā viela, kam piemīt aizsargājošas un ārstējošas 
īpašības. Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela ar sistēmisku ārstējošu un aizsargājošu iedarbību. 
Operai-N piemīt ļoti augsta ***** un augsta **** efektivitāte pret sekojošām graudaugu slimībām:

Slimības latviskais nosaukums Ierosinātājs Efektivitāte 
Graudzāļu miltrasa – kviešiem
Graudzāļu miltrasa – miežiem, ru-dziem, 
tritikālei un auzām
Dzeltenā rūsa 
Brūnā rūsa 
Pundurrūsa 
Auzu vainagrūsa
Kviešu lapu pelēkplankumainība un kviešu 
plēkšņu plankumainība 
Kviešu dzeltenplankumainība 
Stiebrzāļu gredzenplankumainība 
Miežu lapu brūnplankumainība
Miežu lapu tīklplankumainība 

Erysiphe graminis
Erysiphe graminis
Puccinia striiformis
Puccinia recondita
Puccinia hordei
Puccinia coronata
Septoria spp.
Drechslera tritici-repentis (DTR)
Rhynchosporium secalis
Bipolaris sorokiniana
Pyrenophora teres
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1) Sakarā ar rezistences izveidošanās risku pret Septoria un miltrasu kviešos,  efektivitāte var samazināties. 
Atsevišķos gadījumos var tikt novērota efektivitātes samazināšanās pret miltrasu miežos.

Pilna Operas-N deva ir 2,0 l/ha. 
Šī deva nodrošina vismaz 6 nedēļu ilgu aizsardzību, atkarībā no augu augšanas un infekcijas intensitātes. 

Lietošanas ieteikumi 
Lai iegūtu augstāko darbības efektivitāti, Operu-N ieteicams lietot profi laktiski vai arī augu infi cēšanās 
sākumā.
Ziemas kvieši un vasaras kvieši:
Deva: 1,0 – 2,0 l/ha Opera-N pret dzeltenplankumainību, pelēkplankumainību, vārpu 
plēkšņu plankumainību, dzelteno un brūno rūsu, kā arī graudzāļu miltrasu. Lietot profi laktiski vai arī parādoties 
slimību pirmajām pazīmēm. Apstrāde veicama no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30-
65).
Dalīta (1,0 + 1,0 l/ha) ziemas un vasaras kviešu apstrāde ar fungicīdu dod ilgāku un drošāku aizsardzību pret 
slimībām, kas nodrošina augstāku ražu un labākus kvalitātes rādītājus. 



Pirmās apstrādes optimālais laiks ir striebrošanas stadijā (AS 30–37). Otrā apstrāde veicama no attīstītas 
karoglapas stadijas līdz ziedēšanas vidum (AS 39–65). Pret miltrasu pirmajā miglojumā ieteicams Operai-N 
pievienot fungicīdu Fleksiti vai Korbels vai arī lietot Tango Super, Mentors vai Allegro Super. 

Rudzi un tritikāle:
Deva: 1,0 - 2,0 l/ha Opera-N pret gredzenplankumainību, brūno rūsu, kā arī graudzāļu miltrasu, lietot parādoties 
pirmajām slimību pazīmēm. Apstrāde veicama no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30– 59).

Ziemas mieži un vasaras mieži:
Deva: 1,0 – 2,0 l/ha Opera-N pret gredzenplankumainību, brūnplankumainību, tīklplankumainību un rūsu, kā 
arī graudzāļu miltrasu. Lietot parādoties pirmajām slimību pazīmēm. Apstrāde veicama no cerošanas beigām 
līdz vārpošanas beigām (AS29 – 59). 

Auzas:
Deva: 0,75 – 2,0 l/ha Opera-N pret auzu vainagrūsu, kā arī graudaugu miltrasu, lietot parādoties pirmajām 
slimību pazīmēm. Apstrāde veicama no cerošanas beigām līdz vārpošanas beigām (AS29 – 59).

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: divas reizes. 
Nogaidīšanas laiks: Pēdējā apstrāde veicama ne mazāk kā 35 dienas pirms ražas novākšanas.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Fungicīdu Opera-N var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, insekticīdiem, 
fungicīdiem, kā arī lapu mēslojumu, ja saskan preparātu optimālie lietošanas termiņi. Visus maisījumus izlietot 
uzreiz pēc to sagatavošanas. 

Pielietošanas tehnika
Lai sasniegtu maksimālo slimību apkarošanas efektivitāti, ir ļoti svarīgi lietot piemērotu smidzināšanas tehniku 
un optimālās devas, jo īpaši sabiezinātos sējumos.
Apaļstrūklas sprauslas 110°
Ātrums 6 - 8 km/h
Stieņa augstums 30 - 50 cm virs augiem
Spiediens 2,0 - 3,0 bāri.
Darba šķīdums 150 - 300 l/ha
Bezlietus periods  4 stundas

Darba šķidruma sagatavošana
Operas-N kannu pirms atvēršanas kārtīgi sakratīt. Piepildiet pusi smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet 
maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Operas-N daudzumu  un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet 
maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. 
Pēc Operas lietošanas smidzinātājs ir kārtīgi jāiztīra. Šim nolūkam var lietot kalcinēto sodu 2 –4 kg/100 l 
ūdens. 

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.
Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. 
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu 
prasības un rekomendācijas.
Iegaumējiet! 
Pastāv rezistences izveidošanās iespēja slimības ierosinātājiem. 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.

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 mūsu ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un 
izplatītāji nevar uzņemties atbildību.
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