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Süsteemne fungitsiid 
viljapuude, marjakultuuride, 
kartuli ja köögiviljade haiguste 
tõrjeks.
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:
Peske koheselt põhjalikult seebi ja 
veega, 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.
Teade arstile:
Käsitlemine: Kohelge vastavalt 
sümptoomidele (saastest vabastamine, 
elutähtsad funktsioonid), konkreetne 
vastumürk puudub.

Sistēmas iedarbības fungicīds 
slimību apkarošanai burkānu, sīpolu 
un zirņu sējumos, galviņkāpostu, 
Briseles kāpostu, zemeņu, dzērveņu, 
krūmmelleņu, plūmju, ķiršu un  
kartupeļu stādījumos.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no tiešas saules 
staru iedarbības pasargātā noliktavā, temperatūrā 
līdz +30 °C. Derīguma termiņš glabājot neatvērtā 
oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas 
datuma.
Drošības prasības personālam
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, 
apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto 
individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, 
pieguļošas aizsargbrilles, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi 
un slēgti apavi, nepietiekamas ventilācijas apstākļos 
arī P2 tipa respiratoru ar daļiņu fi ltru EN 143. Pēc 
darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un 
nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.
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 pie acu ārsta.

• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot 
muti un dzert daudz ūdens. Meklēt medicīnisko 
palīdzību. Nekad neizraisīt vemšanu vai dot jebko 
caur muti samaņu zaudējušam cietušajam.

• 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 
tālrunis: 67 042 473 
Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. 
Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības.
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FUNGICIDAS
Sisteminio veikimo fungicidas, 
skirtas kopūstų, morkų, porų, 
salotų, žirnių, pupų, braškių ir 
bulvių apsaugai nuo puvinių ir 
kitų ligų.
Skirtas profesionaliam 
naudojimui.

Pirmoji pagalba 
Bendras patarimas: nusivilkite užterštus 
drabužius. Nedelsdami 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. 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 išskalaukite burną, 
gerkite daug vandens, kreipkitės į 
gydytoją.
Pastaba gydytojui: gydymas 
simptominis (detoksikacija, gyvybinių 
funkcijų atstatymas), specifi nis 
priešnuodis nežinomas.

Apsinuodijimo atveju kreiptis 
į Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biurą telefonu: 
+370 5 2362052

Signum 334 g/kg v.d.g.

® = BASF registruotas prekės ženklas
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Signum d.g. Disperģējošas granulas
Darbīgās vielas:  boskalīds 26,7 % (w/w), piraklostrobīns 6,7 % (w/w)
Reģistrācijas Nr. 0269  Reģistrācijas klase: 2.

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību apkarošanai burkānu, sīpolu un zirņu sējumos, 
galviņkāpostu, Briseles kāpostu, zemeņu, dzērveņu, krūmmelleņu, plūmju, ķiršu un 
kartupeļu stādījumos.

Preparāta apraksts
Signum d.g. ir sistēmas iedarbības fungicīds ar ārstējošu un aizsargājošu iedarbību dažādu 
sēņu izraisīto slimību apkarošanai dārzeņos, ogulājos un augļu dārzos. Fungicīdam Signum d.g. 
ir sevišķi spēcīga iedarbība uz slimībām, ko ierosina Alternaria, Sclerotinia, Botrytis un Monilia 
sugu sēnes.
Signum d.g. satur divas darbīgās vielas, kurām ir atšķirīgs iedarbības mehānisms, un tādejādi 
samazināts rezistences izveidošanās risks. Boskalīdam ir sistēmas iedarbība. Nokļūstot uz auga, 
tas translamināri pārvietojas caur lapām, nokļūstot arī to apakšpusē. Augā boskalīds pārvietojas 
pa vadaudu sistēmu akropetāli - virzienā uz augšu. Piraklostrobīnam raksturīga lokāli sistēmiska 
pārvietošanās.

Lietošanas ieteikumi
Lai iegūtu vislabāko efektivitāti un mazinātu rezistences rašanās risku, Signum d.g. ieteicams 
lietot aizsargājoši (profi laktiski). 

Galviņkāposti un Briseles kāposti – kāpostu sausplankumainība (Alternaria brassicicola, A. 
brassicae), krustziežu lapu baltplankumainība (Pseudocercosporella capsellae) un krustziežu 
baltkreves (Albugo candida).
Deva kāpostos 1,0 kg/ha Signum d.g., ūdens patēriņš 200 litri /ha. Ļoti sabiezinātos stādījumos 
priekšroka dodama darba šķidruma daudzuma palielināšanai līdz 1000 l/ha, jo tiks sasniegta 
labāka kultūraugu noklāšana.
Visaugstāko efektivitāti nodrošina profi laktiska apstrāde ar Signum d.g., vai apstrāde uzreiz pēc 
pirmo slimības pazīmju parādīšanās. Nepieciešamības gadījumā apstrāde ir atkārtojama pēc 3-4 
nedēļu intervāla, atkarībā no slimības bīstamības pakāpes. 
Pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk kā 21 dienu pirms ražas novākšanas.

Burkāni – čemurziežu melnā puve (Alternaria radicina) un parastā baltā puve (Sclerotinia 
sclerotiorum).
Deva burkānos 0,75 kg/ha Signum d.g., ūdens patēriņš 200-400 litri /ha, atkarībā no lapotnes 
biezības. Apstrāde jāuzsāk tad, kad tīrumā novērotas slimības pazīmes. Ja nepieciešams, 
apstrāde ir jāatkārto pēc 2 nedēļām. Pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk kā 14 dienas pirms ražas 
novākšanas. 



Sīpoli – puves, ko ierosina Botrytis cinerea, Botrytis squamosa, Botrytis allii, kā arī Fusarium 
oxysporum, melnais sodrējums (Alternaria porri un Cladosporium alli-cepae) un sīpolu baltā puve 
(Sclerotinia cepivorum).
Deva sīpolos 1,5 kg/ha Signum d.g., ūdens patēriņš 300-500 litri /ha. Pirmā apstrāde būtu jāveic 
1 ½  mēnesi pirms plānotā sīpolu ražas novākšanas laika, apmēram jūlija beigās – augusta 
sākumā, kā profi laktiska apstrāde pret Botrytis, Alternaria un Cladosporium. Intervāls starp 
apstrādēm 5-10 dienas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā ar Signum d.g. 2 reizes, mainot ar 
citiem fungicīdiem galveno sīpolu slimību ierobežošanai. Svarīgi lietot efektīvu neīstās miltrasas 
(Peronospora destructor), uz kuru Signum d.g. nenodrošina efektivitāti, apkarošanas fungicīdu. 
Pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk kā 14 dienas pirms ražas novākšanas. 

Zirņi – parastā pelēkā puve (Botrytis cinerea) un zirņu gaišplankumu iedegas (Ascochyta pisi).
Deva zirņos 1,0 kg/ha Signum d.g., ūdens patēriņš 200-400 litri /ha. Pietiekams ūdens 
daudzums, lai labi noklātu lapotni, ir sevišķi svarīgs apkarojot Ascochyta pisi un Botrytis cinerea 
vēlās infekcijas. Zirņos tiek rekomendēta profi laktiska apstrāde ziedēšanas sākumā vai tad, 
kad tīrumā novērotas pirmās slimības pazīmes. Pākstu veidošanās sākumā nepieciešamības 
gadījumā veicama atkārtota apstrāde. Pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk kā 14 dienas pirms 
ražas novākšanas.

Plūmes un ķirši – kauleņkoku pelēkā puve (Monilinia laxa),  augļu parastā puve (Monilinia 
fructigena), rūgtā puve (Colletotrichum gleosporioides) un ķiršu lapbire (Blumeriella jaapii). 
Deva kauleņaugiem 0,75 - 1,0 kg/ha Signum d.g., ūdens patēriņš 600-1000 litri /ha.
Vislabākā vieta kopējā fungicīdu shēmā ir - divas apstrādes ar Signum d.g. ziedēšanas periodā: 
ziedēšanas sākumā un atkārtoti pēc 5-10 dienām.

Zemenes – parastā pelēkā puve (Botrytis cinerea), zemeņu miltrasa (Sphaerotheca macularis), 
iedegas (Colletotricum acutatum) un zemeņu lapu baltplankumainība (Mycosphaerella 
fragariae).
Deva zemenēs 1,8 kg/ha Signum d.g., ieteicamais ūdens patēriņš 400-2000 litri /ha. Darba 
šķīduma patēriņš ir atkarīgs no lapu masas lieluma, ar mērķi labi noklāt lapas un aizmetušās ogas. 
Apstrāde ir veicama profi laktiski ziedēšanas sākumā un otro reiz pēc 10-14 dienām, bet ne vēlāk 
kā 3 dienas pirms ražas novākšanas. Zemeņu aizsardzībai no galvenajām slimībām miglošanas 
programmā Signum d.g. lietošana jākombinē ar citiem augsti efektīviem fungicīdiem.

Dzērvenes – vertikālo dzinumu galu atmiršana (Phomopsis vaccinii) un ogu puves (Colletotrichum 
gloeosporioides, Botryosphaeria vaccinii).
Deva dzērvenēs 0,5 - 1 kg/ha Signum d.g., ieteicamais ūdens patēriņš 500 litri /ha. 
Pirmā apstrāde ar Signum d.g. ir veicama profi laktiski ziedēšanas sākumā, otrā apstrāde veicama 
pēc 10-14 dienām. 



Krūmmellenes – lapu un dzinumu bojājumi (Botryosphaeria spp., Phomopsis vaccinii), dzinumu 
vēzis (Gloeosporium minus), ogu puve (Colletotrichum gloeosporioides).
Deva krūmmelenēs 1 kg/ha Signum d.g., ieteicamais ūdens patēriņš 500 litri /ha. 
Pirmā apstrāde ar Signum ir veicama profi laktiski ziedēšanas sākumā, otrā apstrāde veicama 
ziedēšanas beigās. 

Kartupeļi – sausplankumainība (Alternaria solani). 
Deva kartupeļos 0,25 kg/ha Signum d.g., ūdens patēriņš 250-400 litri /ha. Pret sausplanku-
mainību kartupeļos apstrādes ar Signum d.g. jāveic parādoties slimības pirmajām pazīmēm, 
atkarībā no sezonas apstākļiem, tas varētu būt jūlijā – augustā. Intervāls starp apstrādēm 7-14 
dienas. Maksimālais apstrāžu skaits sezonā 4 reizes.
Pēdējā apstrāde veicama ne vēlāk kā 3 dienas pirms ražas novākšanas. 
Signum d.g. neierobežo kartupeļu lakstu puvi.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: galviņkāposti, Briseles kāposti, burkāni, sīpoli, zirņi, 
plūmes, ķirši, zemenes, dzērvenes, krūmmellenes - 2 reizes, kartupeļos – 4 reizes.

Nogaidīšanas laiks: galviņkāposti, Briseles kāposti - 21 diena, burkāni, sīpoli, zirņi  - 14 dienas, 
zemenes, kartupeļi - 3 dienas.

Darba šķīduma sagatavošana 
Piepildiet ~ 1/2 smidzinātāja tvertnes ar tīru ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet 
nepieciešamo Signum d.g. daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt 
šķidrumu transporta un darba laikā. Darba šķidrums ir jāizlieto drīz pēc tā sagatavošanas.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Signum var lietot tvertnes maisījumos Kanditu d.g., Efektoru d.g., Fastaku 50 e.k., Kestaku 50 
e.k., Perfektu 500S e.k., ja saskan preparātu lietošanas termiņi. 

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Lai aizsargātu 
ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 
ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Nepiesārņot ūdeni 
ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un 
ūdens teču tuvumā. 
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 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.

Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no tiešas saules staru iedarbības pasargātā noliktavā, temperatūrā 
līdz +30 °C. Derīguma termiņš glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas 
datuma.

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.

® = reģistrēta tirdzniecības zīme BASF




