
® = BASF reģistrēta tirdzniecības zīme

Herbicīds īsmūža nezāļu 
apkarošanai cukurbiešu un 
lopbarības biešu sējumos
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no sala 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, pieguļošas 
aizsargbrilles, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti 
apavi. 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 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. 
Neizraisīt vemšanu bez ārsta vai Saindēšanās 
informācijas centra ieteikuma. 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: 
7 042 473 

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.

Fiesta® T
Fiesta T s.k. / Fiesta T 420 g/l k.s.

HERBICIDAS

Sisteminio ir dirvinio veikimo 
herbicidas dygstančioms 
piktžolėms naikinti cukriniuose ir 
pašariniuose runkeliuose, skirtas 
profesionaliam naudojimui
Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: Saugokitės, kad nepatektų 
ant odos, į akis ir ant drabužių. Nedelsiant nusivilkite 
užterštus drabužius. Jei iškyla problemų, kreipkitės 
į gydytoją. Parodykite gydytojui šią pakuotę, etiketę 
ir/arba saugos duomenų lapus.
Įkvėpus: Nuraminkite nukentėjusįjį, išveskite į gryną 
orą, kreipkitės į gydytoją.
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 okulistą.
Prarijus: Nedelsiant išskalaukite burną ir po to 
gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją.
Pastaba gydytojui: Gydymas simptominis 
(detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas), 
specifi nis priešnuodis nežinomas.

Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas
Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai 
praskalaukite tarą 3 kartus, supilkite išplovas į 
purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos 
žemės. Preparato arba tirpalo likučių negalima 
išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą 
sunaikinkite pagal vietinius reikalavimus.
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Suspensijas koncentrāts
Darbīgās vielas: hloridazons 360 g/l
 kvinmeraks 60 g/l
Reģistrācijas Nr. 0174 Reģistrācijas klase 2.
Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un 
izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: hloridazons
R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu 

jutīgumu
R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt 

ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē
S2 Sargāt no bērniem
S13 Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
S20/21 Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar 

vielu
S24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas
S35 Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt 

drošā veidā
S37 Strādāt aizsargcimdos
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku 

palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu
S57 Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no 

vides piesārņošanas
Emergency information FALCK, 
telefon: +45 79 42 43 33
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Ražotājs: BASF Aktiengesellschaft, 
D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 
DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Rīga, Vīlandes 1-11, 
tel. 7 508 250, fakss 7 508 251 Xi

Kairinošs
DIRGINANTI

Veikliosios medžiagos: chloridazonas 360 g/l + 
 kvinmerakas 60 g/l
Preparato forma:  koncentruota suspensija 
Registracijos numeris:  0204H/01
DĖMESIO!
Gali sukelti alergiją susilietus su oda
Labai toksiška 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
Vengti patekimo ant odos
Mūvėti tinkamas pirštines
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti 
šią pakuotę ar etiketę
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C
SIEKDAMI IŠVENGTI PAVOJAUS ŽMOGAUS 
SVEIKATAI IR APLINKAI, LAIKYKITĖS ETIKETĖJE 
NURODYTŲ REIKALAVIMŲ
Falck Euro Service pagalbos telefonas: 
0045 79 42 43 33
Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 
DK-2300 Kopenhaga S, Danija
Kilmės šalis: BASF Aktiengesellschaft 
D-67056 Ludwigshafen, Vokietija
Importuotojai ir platintojai: UAB “Agrokoncernas”, 
Užnerio 15, LT-47484 Vytėnai, KAUNAS, Lietuva. 
Tel.: 8-700 55033, Faksas: 8-700 55044. UAB “Kemira 
GrowHow”, Ateities 10, LT-08303 VILNIUS, Lietuva. 
Tel.: 8-5 2701 187, Faksas: 8-5 2701 711

N

Bīstams videi
PAVOJINGA APLINKAI !

Neto / Pakuotė:

10 L ℮
Partijas Nr. un 
izgatavošanas datumu 
skatīt uz iepakojuma

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

Fiesta T s.k. Fiesta T 420 g/l k.s.



Herbicīds īsmūža nezāļu apkarošanai cukurbiešu un lopbarības biešu sējumos

Darbīgās vielas: hloridazons 360 g/l, kvinmeraks 60 g/l

Preparāta apraksts
Fiesta T ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas satur divas darbīgās vielas - hloridazonu un kvinmeraku. 
Iedarbojas uz nezālēm caur augsni un caur lapām, tādēļ ir lietojams gan pirms, gan pēc nezāļu 
sadīgšanas. Fiesta T apkaro plašu nezāļu spektru, tai skaitā tādas grūti apkarojamas nezāles kā 
ķeraiņu madaru, kumelītes un panātres.
Lietojot preparātu pirms nezāļu sadīgšanas, tā optimālai darbībai nepieciešams pietiekams augsnes 
mitrums vai nokrišņi. Ja smidzināšanas laikā augsnes virskārta ir sausa, herbicīda iedarbība būs 
redzama tikai pēc lietus, ja nezāles nebūs pāraugušas. Pēc preparāta pielietošanas jutīgākās nezāles 
aiziet bojā pirms vai īsi pēc uzdīgšanas. Lietojot preparātu pēc nezāļu sadīgšanas, tā iedarbība notiek 
galvenokārt caur lapām.
Laba iedarbība uz vairumu sekli dīgstošu viendīgļlapju un divdīgļlapju nezā- ļu (īpaši uz ķeraiņu 
madaru, tīruma kumelīti, panātri). Smidzināt ne vēlāk kā 2 īsto lapu stadijā. Izsmidzinot preparātu uz 
augsnes, nezāles var sadīgt, bet pēc dažām dienām tās aiziet bojā.
Vidēja iedarbība uz tīruma pērkoni, amarantu, veroniku, plikstiņu, akli.
Neiedarbojas uz daudzgadīgajām sakneņu nezālēm - tīruma mīkstpieni, usni, ložņu vārpatu.
Augsnēs ar augstu organisko vielu saturu, ieteicams preparātu lietot tikai pēc sadīgšanas. Fiesta T 
lietošana nav ieteicama atkārtotos biešu sējumos pirms biešu sējas ar iestrādi augsnē, kur iepriekšējā 
gadā Piramīns Turbo vai Fiesta T jau ir lietots. Tā darbības efektivitāti var samazināt augsnē 
savairojušies mikroorganismi.
Lietošanas noteikumi
Pirms biešu sējas. Izsmidzināt 4 – 6 l/ha Fiesta T uz nokultivētas augsnes ne vairāk kā 4 nedēļas 
pirms biešu sējas. Preparāts tiks iestrādāts, kad augsne tiks gatavota sējai vai sējot.
Pirms biešu sadīgšanas, pēc sējas. Izsmidzināt 4 – 6 l/ha Fiesta T pēc sējas līdz biešu dīgšanai. 
Nav obligāti jāiestrādā augsnē! Augsnes mitrums vai lietus veicinās iedarbības efektivitāti.
Turpmāko nezāļu apkarošanu veic ar pēcdīgstu herbicīdiem Regio vai Betanal.
Lietojot preparātu pirms biešu sadīgšanas, devas lielumu ietekmē augsnes sastāvs:
Ļoti vieglas - vieglas smilšainas augsnes 3,5 - 4,0 l/ha
Normālas biešu augsnes, viegls līdz vidēji smags smilšmāls 5,0 l/ha
Augsnes ar augstu organisko vielu saturu 6,0 l/ha
Ja organiskās vielas saturs ir augstāks kā 4 - 5% - smidzināt pēc sadīgšanas.
Tikai pēcdīgstu apstrādes gadījumā:
1. apstrāde, kad bietes sadīgušas un nezāles dīgļlapu līdz 2 īsto lapu stadijā:  

Fiesta T 1,5 l/ha + Regio 2 l/ha 
2. un ja nepieciešams 3. apstrāde ar 7 - 14 dienu intervālu, atkarībā no nezāļu dīgšanas:  

Fiesta T 2 l/ha + Regio 2 l/ha .
Lai uzlabotu herbicīdu efektivitāti ieteicams pievienot eļļu Vegeols 1 l/ha.
Iedarbības ilgums
Fiesta T saglabā iedarbību augsnē no vairākām nedēļām līdz pāris mēnešiem atkarībā no devas, laika 
apstākļiem un augsnes tipa, bet neietekmē kultūrauga izvēli nākošajam gadam. Tajā pašā pavasarī 
var pārsēt bietes, kukurūzu, mangoldu.
Iedarbība uz bietēm
Fiesta T ir selektīvs uz cukurbietēm un lopbarības bietēm. Biešu dīgšana vai augšana var tikt traucēta 
tikai tad, ja ir ļoti nelabvēlīgi augšanas apstākļi, piemēram, stipras lietusgāzes, augsnes plaisāšana, 
pārāk dziļa sēja, stipri kaitēkļu vai slimību bojājumi. Pēc sadīgšanas apstrāde karstā laikā >25°C, 
spožā saulē, uz mitras lapotnes var izsaukt īslaicīgu lapu dzeltēšanu.

Ūdens patēriņš: 200 - 400 l/ha. 

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Fiesta T var lietot tvertnes maisījumos ar Betanāla grupas herbicīdiem, Fokusu Ultra, Bi-58, kā arī 
Fastaku, Kestaku u.c. sintētisko piretroīdu grupas insekticīdiem. Fiesta T ir jaucams arī ar vairumu 
šķidro minerālmēslu, bet pirms gatavot šādu maisījumu, konsultējaties ar fi rmas pārstāvi. Visi bākas 
maisījumi ir jāizlieto nekavējoši pēc to sagatavošanas.



Darba šķidruma sagatavošana
Piepildīt 3/4 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēgt maisītāju. Ja tiek veidots tvertnes maisījums ar 
Betanālu, tas jāiejauc pirmais, tad pakāpeniski iepildīt Fiesta T un atlikušo ūdeni. Turpināt maisīšnu 
līdz smidzināšana ir pabeigta.
Smidzinātāja tīrīšana
Pirms un pēc Fiesta T lietošanas smidzinātājs ir rūpīgi jāizmazgā. Šim nolūkam var lietot kalcinēto 
sodu 2 - 4 kg/100 l ūdens. Iepriekšlietoto preparātu atliekas var kaitēt bietēm. Smidzinātāju iztukšo uz 
lauka, un izskalo ar tīru ūdeni.
Vides aizsardzības prasības
Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu 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.
Juridiskā atbildība
Mūsu preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Mēs garantējam tā sastāvdaļu 
savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti. Mūsu 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.




