DIFCOR 250 EC
Fungicidas
Veiklioji medžiaga: difenokonazolas - 250 g/l (23,58%)
Produkto forma: koncentruota emulsija
Sisteminis triazolų grupės fungicidas, skirtas obelų apsaugai nuo rauplių ir miltligės, kriaušių
apsaugai nuo rauplių, žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo baltojo (sklerotinio) puvinio ir
juodosios dėmėtligės.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Kenksminga prarijus.
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
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 vandens organizmus, purškiant obelis ir kriaušes, būtina išlaikyti 20 metrų, o
žieminius ir vasarinius rapsus – 5 metrų pločio apsauginę zoną iki paviršinio vandens telkinių ir
melioracijos griovių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 52
2362052 arba 8 687 53378.
Pakuotės: 1 l, 5 l
Registracijos numeris: AS2-43F(2016)
Partijos numeris/pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai.
Registracijos savininkas:
Globachem N.V.
Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019,
B-3800 Sint Truiden, Belgija,
tel.: +32–11785717, fax: +32–1168 1565,
el. paštas: globachem@globachem.com
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Platintojas:
Nordisk Alkali AB
Hanögatan 8,
SE-211 24 Malmö, Švedija
Tel: +46 40 680 85 39
www.nordiskalkali.lt
Importuotojas:
UAB „Scandagra“,
Biochemikų g. 6,
LT-57234, Kėdainiai, Lietuva
Tel.: +370 347 41551,
www.scandagra.lt
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Prieš naudojimą gerai išmaišykite! Produktą naudoti kai oro temperatūra aukštesnė nei +12° C.
Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, produktą naudoti pakaitomis su kitos cheminės grupės
fungicidais.
Obelys: Obelų rauplės (Venturia inequalis), miltligė (Podosphaera leucotricha).
Kriaušės: kriaušių rauplės (Venturia pyrina).
Norma: 0,2 l/ha.
Difcor 250 EC rekomenduojama purkšti smulkia dulksna nuo pumpurų sprogimo iki vaisių
vystymosi pabaigos (BBCH 53–79) profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius.
Galima naudoti ir išplitusių rauplių naikinimui.
Maksimalus purškimų skaičius: 1
Rekomenduojamas vandens kiekis: 500 - 750 l/ha. Naudojamo tirpalo kiekį pritaikyti medžių
dydžiui ir jų augimo fazei.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 14 dienų.
Žieminiai ir vasariniai rapsai
Juodoji dėmėtligė (Alternaria brassicae) ir baltasis (sklerotinis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum).
Norma: 0,5 l/ha.
Difcor 250 EC rekomenduojama purkšti smulkia dulksna nuo žydėjimo tarpsnio pradžios iki kai 20
proc. ankštarų yra susiformavę (BBCH 60-72).
Maksimalus purškimų skaičius: 1
Rekomenduojamas vandens kiekis: 100 - 400 l/ha.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 56 dienos.
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SĖJOMAINA
Apribojimų nėra.
ŠALIA AUGANTYS ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI
Tikimybė, kad Difcor 250 EC gali pakenkti šalia augantiems augalams yra labai maža. Nepaisant
to, vadovaujantis Gera žemės ūkio praktika, venkite Difcor 250 EC tirpalo dulksnos patekimo ant
šalia augančių žemės ūkio augalų.
ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Difcor 250 EC sudėtyje esanti veiklioji medžiaga difenokonazolas pagal veikimo pobūdį priklauso
demetilinimo inhibitoriams (DMI) (FRAC kodas G1). Atsparumo išsivystymo rizika DMI
fungicidams vertinama kaip vidutinė.
Siekiant išvengti grybinių ligų sukėlėjų atsparumo DMI fungicidams atsiradimo, būtina griežtai
laikytis šių rekomendacijų:
- Taikykite integruotą ligų kontrolės sistemą;
- Naudokite pilną rekomenduojamą fungicido normą ir nurodytu laiku;
- Purkškite ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas
fungicidu, naudokite kitą veikimo pobūdį turinčius produktus.
Naujausias rekomendacijas kaip išvengti atsparumo išsivystymo galite rasti tinklalapyje adresu:
www.frac.info.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu ir įpilkite reikiamą Difcor 250 EC kiekį. Po to
įpilkite trūkstamą vandens kiekį. Hidraulinį ar mechaninį maišytuvą laikykite įjungtą viso purškimo
metu, kol tirpalas bus galutinai išpurkštas.
Tuščią tarą tris kartus išplaukite vandeniu ir plovimui panaudotą vandenį supilkite į purkštuvo talpą.
Kai dirbama su pertraukomis, prieš kiekvieną purškimą gerai išmaišykite purkštuvo talpoje esantį
tirpalą.
DĖMESIO
Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.
Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų
priėmimo informacinėje sistemoje.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis
yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta
tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų
teritorijas.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti
apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį
(atitinkančias standartą LST EN 166).
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo
skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
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Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina
dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama
mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos.
Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius
laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui,
jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina
sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su
muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml)
vandens. NESKATINTI VĖMIMO. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę
arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052 arba 8 687 533 78.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi
būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo
skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5
barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu
vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės
kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du
kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto
lauko.
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti
surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose.
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir
turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias
pavojingų atliekų aikšteles).
SANDĖLIAVIMAS
Pakuotę laikyti užrakintą, sandariai uždarytą, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje, patalpoje, ne
žemesnėje negu -50C ir ne aukštesnėje negu + 300C temperatūroje. Laikyti atskirai nuo maisto,
gėrimų ir gyvulių pašaro vaikams neprieinamoje vietoje.
TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl gaminio ir jo veikimo pasekmių, jeigu jos galėjo
atsirasti naudojant arba laikant gaminį ne pagal taisykles.

