Balaya + Flexity
®

®

Balaya® (2x5 L)

Flexity® (1x5 L)

Fungicīds
Fungicīds graudzāļu miltrasas (Blumeria graminis) ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu,
ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.
Suspensijas koncentrāts

3x5 L

UFI: 1M74-20VN-X00V-W5PV

Balaya

®

UFI: UU22-90VT- N00U-8KAP

Flexity®

Emulsijas koncentrāts
Darbīgās vielas:

Fungicīds
Suspensijas koncentrāts
Darbīgā viela: metrafenons 300 g/l

Reģistrācijas Nr.: 0750 Reģistrācijas klase: 2.

Sastāvā esošās kaitīgās vielas: metrafenons

Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma

Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma un tiešas saules gaismas pasargātā noliktavā, temperatūrā no
0° līdz +35 °C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Fungicīds

mefentriflukonazols 100 g/l
piraklostrobīns 100 g/l

Bīstami
H302 Kaitīgs, ja norij.
H315 Kairina ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta
pašsajūta
P330 Izskalot muti
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir
ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P304 + P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
P303 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P391 Savākt izlīšanas gadījumā.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un
ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Uzglabāšana
Glabāt sausā, ventilētā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā. Sargāt no tiešo saules staru un siltuma avotu
iedarbības glabāšanas laikā, temperatūrā no 0°C līdz +40°C.
Derīguma termiņš glabājot neatvērtā iepakojumā – 3 gadi no izgatavošanas datuma.
Ražotājs: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Switzerland
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: BASF SIA, Lambertu iela 33b, Mārupe, Latvija

Reģistrācijas Nr. 0265

Reģistrācijas kalse: 2.

Uzmanību
Satur 1,2 -benzisothiazol-3(2H)-one. Var izraisīt alerģisku reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ieverojiet lietošanas pamācību.
P264 Pēc izmantošanas, ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm kārtīgi nomazgāt.
P280 Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas
tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem
un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un
ūdenstecēm.
Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112

81149962LV2011

Fungicīds
Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas
tritikāles, ziemas rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, vasaras rudzu un
auzu sējumos.
Emulsijas koncentrāts

Partijas Nr. Un izgatvošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma
Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrācijas apliecības īpašnieks: BASF SIA,
Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250
® = BASF reģistrēta tirdzniecības zīme
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