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Flexity


  

 

FUNGICIDAS 

 

Veiklioji medžiaga:  metrafenonas 300 g/l 

Produkto forma:  koncentruota suspensija 

 

Flexity – benzofenonų cheminės klasės fungicidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose nuo 

miltligės ir stiebalūžės, vasariniuose kviečiuose bei žieminiuose ir vasariniuose miežiuose nuo 

miltligės. 

 

Skirtas profesionaliajam naudojimui 

 

 
ATSARGIAI 

Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo 

instrukcijos nurodymus. 

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

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, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio 

vandens telkinių ir drenažinių griovių. 

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 

arba 8 687 53378 

Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112 

Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112 

 

Pakuotė:    1 l, 5 l 

Registracijos numeris:  AS2-50F(2019) 

Siuntos numeris:   žiūrėkite ant pakuotės 

Pagaminimo data:   žiūrėkite ant pakuotės 

Galiojimo laikas:   2 metai nuo pagaminimo datos 

Laikymas:   Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 35ºC. 

 

Užregistravo: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva 

Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija 

Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g. 4A, LT-04343, Vilnius, Lietuva. Telefonas: 

8-5 210 74 50 

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

 

Veikimo būdas 

Flexity yra fungicidas, turintis ilgalaikį poveikį nuo javų miltligės. Žieminiuose kviečiuose 

naudojamas bamblėjimo pradžioje (BBCH 30-32), jis veiksmingas ir nuo stiebalūžės. 

Flexity veiklioji medžiaga metrafenonas priklauso visiškai naujai cheminei grupei – 

benzofenonams. Metrafenono veikimas yra lokaliai sisteminis, turintis apsauginį ir gydomąjį 

poveikį. Metrafenonas, patekęs ant grybienos neleidžia jai normaliai vystytis ir susidaryti sporoms. 

Rekomenduojama norma 0,5 l/ha Flexity veikia iki 6 savaičių, priklausomai nuo ligos intensyvumo 

ir oro sąlygų. Veiksmingiausias Flexity, kai naudojamas profilaktiškai arba tik pasirodžius 

pirmiesiems ligos požymiams. 

 

AUGALAI IR LIGOS 

 

Žieminiai  kviečiai 

Miltligė  Blumeria graminis 

 

Norma: 0,5 l/ha Flexity bamblėjimo pradžioje – žydėjimo viduryje (BBCH 30 – 65). Purškiama 

profilaktiškai ar tik pirmiesiems miltligės požymiams išryškėjus. 

Plintant miltligei Flexity naudokite mišiniuose su Corbel
®1

 (0,25 l/ha Flexity + 0,25 l/ha Corbel
®1

) 

arba kitais fungicidais, veiksmingais nuo miltligės. 

 

Stiebalūžė  Oculimacula spp. 

 

Norma: 0,5 l/ha Flexity bamblėjimo pradžioje – antro bamblio tarpsnyje (BBCH 30-32). 

Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos 

 

Žieminiai ir vasariniai miežiai, vasariniai kviečiai 

Miltligė  Blumeria graminis  

 

Norma: 0,5 l/ha Flexity bamblėjimo pradžioje – žydėjimo viduryje (BBCH 30-65). Purškiama 

profilaktiškai ar tik pirmiesiems miltligės požymiams išryškėjus.  

Plintant miltligei Flexity naudokite mišiniuose su Corbel
®1

 (0,25 l/ha Flexity + 0,25 l/ha Corbel
®1

) 

arba kitais fungicidais, veiksmingais nuo miltligės. 

Didžiausias purškimų skaičius– 1 

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos 

 

Venkite atsparumo! 

Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms atsparių grybų rasių, todėl esama 

tikimybės, kad susiklosčius ypač nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti produktų veiksmingumas.  

Flexity veiklioji medžiaga prilauso benzofenonams (FRAC kodas U8). Purkškite Flexity, kai tik 

pasirodo pirmieji ligos požymiai. Purkškite ne daugiau kaip 1 kartą per sezoną. Naudokite Flexity 

laiku ir nuo konkrečių ligų, pagal rekomendacijas, pateiktas etiketėje.  

Visada naudokitės FRAC naujausiomis atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo rekomendacijomis 

arba dėl naujausios informacijos kreipkitės į produkto gamintoją/platintoją. 

 

Vandens kiekis 

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 l/ha. 
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Tirpalo paruošimas 

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Prieš naudojimą 

produktą gerai suplakite. Įpilkite reikiamą kiekį Flexity, kitus produktus ir baikite pilti vandenį. 

Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams naudokite tik švarų vandenį. 

 

Purškimas 

Kad purškimas nuo ligų būtų veiksmingas, labai svarbu purškiant nemažinti vandens kiekio, ypač 

jei pasėlis yra labai tankus. Po purškimo turėtų praeiti 1 valanda be lietaus. 

 

Sandėliavimas 

Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, 

vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite tik gamintojo taroje. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 

35ºC. 

 

Saugos priemonės 

Dirbdami laikykitės asmens higienos reikalavimų. Dirbdami su produktu, naudokite apsauginius 

drabužius: kombinezoną (atitinkantį standartą EN 340), pirštines nuo chemikalų (atitinkančias 

standartą EN 374), pvz. pagamintas iš nitrilo gumos; apsauginius akinius arba veido skydelį 

(atitinkančius standartą EN 166), tvirtą avalynę. Suplyšusias pirštines būtina pakeisti. 

 Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir 

pašarų. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą 

su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą. 

 

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. Nesukelti 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. 

 

Naudojimo apribojimai 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis 

yra didesnis nei 3 m/s.  

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta 

tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų 

teritorijas. 

 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos 

produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto 

vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų 

pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. 

Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą 

nustatančiais teisės aktais. 

 



2019.01.25 4 

Gamintojo atsakomybė 

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. 

Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba 

naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas. 

 
 BASF registruotas prekės ženklas 

1 Syngenta Crop Protection AG registruotas prekės ženklas 

 


