
CREDIT XTREME® 
 

Herbicidas  

Veiklioji medžiaga: glifosatas (isopropilamino ir kalio druska) 540 g/L (41,5 %) 

Produkto forma: vandeninis tirpalas 

 

Credit Xtreme® – sisteminis fosforo organinių junginių klasės herbicidas skirtas daugiamečių ir 

vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš žemę ruošiant kultūrinių augalų 

sėjai, kukurūzuose ir cukriniuose runkeliuose iki sudygimo, sojose, žirniuose, ražienose, 

sėklavaisių ir kaulavaisių pomedžiuose, pievose ir ganyklose (sunaikinimui ir atnaujinimui), 

pievose purškiant pavienes nepageidaujamas piktžoles ar jų sąžalynus, pūdymuose, plotuose prieš 

miško medelių sodinimą, miško plantacijose, dekoratyvinių medelių ir spygliuočių pomedžiuose, 

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 

teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose, atliekų 

saugojimo rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijose. 

 

Skirta profesionaliajam naudojimui 

 
 

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

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

instrukcijos nurodymus. 

Surinkti ištekėjusią medžiagą. 

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės 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 melioracijos griovių. 

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio 

paskirties žemės arba 1 metro iki ne žemės ūkio paskirties žemės su 50 % dulksną mažinančiais 

purkštukais. 

 

 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 

8-5-2362052 arba 8 687 533 78. 

 

Pakuotė:  0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 220 l, 1000 l 

Registracijos numeris:  AS2-34H(2020) 

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 

Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės 

Galiojimo laikas: 2 metai 

  

Registracijos savininkas: Nufarm GmbH & Co KG 

 St.-Peter Str. 25 

 A-4021 Linz, Austrija 

  

Konsultacija Lietuvoje: Tel: 8 610 28312  



Tel: 8 655 13808 

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI 

PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo 

rinkai, naudojimo taisyklių. 

 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

Credit Xtreme® – sisteminis fosforo organinių junginių klasės herbicidas skirtas daugiamečių ir 

vienmečių vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui prieš žemę ruošiant kultūrinių augalų 

sėjai, kukurūzuose ir cukriniuose runkeliuose iki sudygimo, sojose, žirniuose, ražienose, 

sėklavaisių ir kaulavaisių pomedžiuose, pievose ir ganyklose (sunaikinimui ir atnaujinimui), 

pievose purškiant pavienes nepageidaujamas piktžoles ar jų sąžalynus, pūdymuose, plotuose prieš 

miško medelių sodinimą, miško plantacijose, dekoratyvinių medelių ir spygliuočių pomedžiuose, 

pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių 

teritorijose, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose, atliekų 

saugojimo rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) teritorijose. 

 

Žemės ūkio augalai 
Norma 

(L/ha) 
Naudojimo laikas ir pastabos 

Prieš žemę ruošiant kultūrinių augalų 

sėjai 
2 

Rudenį ar pavasarį 

Po kukurūzų ar cukrinių runkelių 

sėjos iki sudygimo esant piktžolių 
2 

Kukurūzų ir cukrinių runkelių laukai esant 

piktžolių iki kultūrų sudygimo 

Sojos, žirniai 2,66 

Prieš derliaus nuėmimą, augalams pasiekus 

85–87 % brandą (BBCH 85–87) kuomet 

sėklų drėgnumas yra mažesnis nei 30 % 

Ražienos 4 Po derliaus nuėmimo 

Sėklavaisių ir kaulavaisių pomedžiai 2 

Pavasarį – vasarą purškiami 3–4 metų 

vaismedžių pomedžiai, visiškai susiformavus 

kamienams. Purškiant apsaugoti žaliąsias 

vaismedžių dalis. 

Pievos, ganyklos 2,66 Prieš pakartotinį atsėjimą 

Pievos (pavienių piktžolių ar jų 

sąžalynų naikinimui) 
2,66 

Skirta sunaikinti usnis ir rūgštynes, 

nupurškiant tik pavienes nepageidaujamas 

piktžoles ar jų sąžalynus. Naudojamas 3 % 

koncentracijos tirpalas – iki 2,66 L/ha 

Pūdymai 3,33 
Augalų vegetacijos periodu, prieš sėją (nuo 

pavasario iki rudens) 

Plotai prieš miško medelių sodinimą 2 Prieš medelių sodinimą 

Miško plantacijos vegetacijos metu 

(kovą – gegužės pradžioje) 
2 

Purkšti pomedžius, naudojant purkštuvą su 

specialia kamienų apsauga 

Dekoratyviniai medeliai, spygliuočių 

želdiniai vegetacijos periodu (gegužę 

– rugsėjį) 

5 

Purkšti pomedžius, naudojant purkštuvą su 

specialia kamienų apsauga 

Pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijos, atliekų saugojimo 
rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynų) 

teritorijos 

2 

Piktžolių vegetacijos periodu (gerai 

kontroliuoja piktžoles, tačiau vidutiniškai 

veikia paprastąjį varputį, paprastąjį kietį, 

dirvinę usnį, paprastąją šunažolę, paprastąją 

kiaulpienę) 



Žemės ūkio augalai 
Norma 

(L/ha) 
Naudojimo laikas ir pastabos 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų 

koridorių teritorijos, susisiekimo ir 

inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos 

4 

Piktžolių vegetacijos periodu 

 

Vandens kiekis: 100 – 400 L/ha. 

Dekoratyvinių augalų ar spygliuočių medelynuose vandens kiekis - 200 L/ha. 

 

Periodas iki derliaus nuėmimo: 7 dienos prieš sojų, žirnių derliaus nuėmimą. 

 

 Purkšti ramiu, nevėjuotu, nelietingu oru. 

 Periodas iki lietaus – mažiausiai 6 valandos. 

 Stebėkite, jog purškiamas tirpalas nepasiektų greta esančių augalų. 

 

PURŠKIMO TECHNIKA 

Purkšti įprastiniais hidrauliniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais lauko 

purkštuvais arba rankiniais, nugariniais purkštuvais. 

 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

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

greitis yra didesnis nei 3 m/s. 

 

Nenaudoti Credit Xtreme atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar 

savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijose, išskyrus botanikos sodus, visuomeninės paskirties 

(mokslo paskirties pastatų, gydymo paskirties pastatų, sporto paskirties pastatų, sporto inžinerinių 

statinių) teritorijose.  

Nenaudoti profesionaliajam naudojimui skirto Credit Xtreme mėgėjų sodų žemės sklypuose, 

sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės 

sklypuose, rekreacinėse teritorijose, komercinės paskirties objektų teritorijose, daugiabučių 

gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose 

 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS 

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, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos 

produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams. 

 

SAUGOJIMAS 

Saugoti originalioje gamintojo pakuotėje augalų apsaugos produktams skirtose sausose, vėsiose, 

gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, 

neprieinamose vaikams ir naminiams gyvūnams, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei sėklų, 

ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje. Saugoti nuo šalčio ir nuo 

ugnies. Nekrauti į aukštesnes kaip 2 m aukščio krūvas. Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo, 

jei saugoma gamintojo pakuotėje. 

 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo 

drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti 



iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas 

>200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias 

pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 

mm) ar kt. 

Purškiant traktoriniais lauko ar rankiniais, nugariniais purkštuvais būtina dėvėti darbo 

drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti 

iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas 

>200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu 

užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines 

(atitinkančias standartą LST EN 374). 

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina 

dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti 

sandarius batus ir mūvėti pirštines. 

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai, žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės 

plotuose purkšdami lauko purkštuvais ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, 

privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, 

visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar 

savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos. 

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. 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. 

 

DĖMESIO! 

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

dalis.  

Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip 

pat gamybine patirtimi. Pasikeitusios sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, 

o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.  

Mes, pesticidų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus 

sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. 
 

 


