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Juventus® 90
Juventus 90 g/l t.k.

FUNGICIDAS

Veiklioji medžiaga: metkonazolas 90 g/kg

Produkto forma: tirpus koncentratas

Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių miežių ir
žieminių bei vasarinių rapsų apsaugai nuo grybinių ligų ir augimo reguliatorius žieminiams rapsams

Skirtas profesionaliam naudojimui

KENKSMINGAS APLINKAI PAVOJINGAS!

DĖMESIO!
Gali pakenkti negimusiam vaikui
Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus
Saugoti nuo vaikų
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią etiketę
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti
Vandens organizmams apsaugoti naudojant Juventus 90 būtina laikytis ne mažiau 5 metrų
apsauginės zonos nuo vandens telkinių, jei nėra nustatyti kitokie apsauginiai atstumai pagal
Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisykles.

Pakuotė: 1 l, 5 l
Registracijos numeris: 0266F/04
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C

Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: nusivilkite užterštus drabužius, kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui šią
pakuotę, etiketę ir/arba saugos duomenų lapus.
Įkvėpus: nukentėjusįjį išveskite į gryną orą, kreipkitės į gydytoją
Patekus ant odos: nedelsiant švariai nuplaukite vandeniu su muilu.
Patekus į akis: nedelsiant plaukite atmerktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu,
kreipkitės į okulistą.
Prarijus: NESUKELKITE VĖMIMO, gali pakenkti patekęs į kvėpavimo takus.
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Pastaba gydytojui: priešnuodis nežinomas. Gydymas simptominis.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
+370-5-2362052
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112

Užregistravo: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15 DK-2300 Kopenhaga S, Danija
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, faksas: 8-5 210 74 58.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas
Juventus 90 yra šiuolaikinis plataus veikimo spektro fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių,
kvietrugių ir miežių apsaugai nuo lapų ir varpų ligų – septoriozės, varpų fuzariozės, kviečių
dryžligės, dryžligių, miltligės ir rūdžių. Prieš miltligę Juventus 90 efektyvus tik tada, jei
panaudojamas iki išplintant ligai. Veiklioji medžiaga metkonazolas priklauso triazolu klasei.
Metkonazolas pasižymi sisteminiu ir kontaktiniu poveikiu. Jis blokuoja parazitinių grybų ląstelės
membranų sintezę.

AUGALAI IR LIGOS

Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Lapų ir varpų septoriozė Stagonospora nodorum
Lapų septoriozė Septoria tritici
Kviečių dryžligė Pyrenophora tritici-repentis
Rudosios rūdys Puccinia recondita
Geltonosios rūdys Puccinia striiformis
Tikroji miltligė Blumeria graminis
Varpų fuzariozė Fusarium culmorum

Norma: 0,7-1,0 l/ha Juventus 90 kviečiuose rekomenduojamas antrajam purškimui nuo varpos
pasirodymo iki žydėjimo pabaigos (BBCH 49-59) prieš lapų ir varpų septoriozę, rūdis, kviečių
dryžligę, rinchosporiozę, varpų fuzariozę ir miltligę.
Norint kviečius geriau apsaugoti nuo varpų fuzariozės, Juventus 90 naudojamas vėliau, javams
žydint (BBCH 61-65) arba atliekamas papildomas purškimas. Javus fungicidais purškiant vieną
kartą ir stipriai plintant septoriozei, naudokite iki 1,0 l/ha Juventus 90 normą.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose – 1

Žieminiai kvietrugiai
Lapų septoriozė Septoria tritici
Lapų ir varpų septoriozė Stagonospora nodorum
Geltonosios rūdys Puccinia striiformis
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Norma: 0,7-1,0 l/ha Juventus 90 naudojamas vieną kartą, pasirodžius varpai (BBCH 49) prieš
septoriozę, rūdis ir kitas ligas. Mažesnioji norma naudojama esant nedideliam infekcijos pavojui.
Didesnė norma naudojama, jei sąlygos ligoms plisti yra palankios.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo –35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius žieminiuose kvietrugiuose – 1

Vasariniai miežiai
Dryžligės Pyrenophora spp.
Septoriozė Septoria spp.
Rinchosporiozė Rhynchosporium secalis
Smulkiosios rūdys Puccinia hordei
Miltligė Blumeria graminis
Varpų fuzariozė Fusarium spp.

Norma: 0,7-1,0 l/ha Juventus 90 naudojamas nuo paskutinio lapo pasirodymo iki plaukėjimo
pabaigos (BBCH39-59) prieš dryžliges, rūdis, septoriozę, rinchosporiozę, varpų fuzariozę ir
miltligę.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo –35 dienos
Didžiausias purškimų skaičius vasariniuose miežiuose – 1

Žieminiai ir vasariniai rapsai
Juodoji dėmėtligė Alternaria brassicae
Baltasis puvinys Sclerotinia sclerotiorum
Netikroji miltligė Peronospora brassicae
Fomozė Phoma lingam
Pilkasis kekerinis puvinys Botrytis cinerea

Rudenį 0,3-0,7 l/ha Juventus 90 naudojamas (kai rapsai turi 4-6 lapelius) kaip augimo reguliatorius
ir fungicidas. Purškimas rudenį sutrumpina augalus, sustorina jų šaknis, pagerina šaknų sistemą.
Augalai tampa gyvybingesni, žalesni ir geriau pasiruošia žiemojimui, sumažėja iššalimo pavojus.
Mažiausią rekomenduojamą norma naudokite, kai pasėlis ne per tankus, netręštas azoto trąšomis
rudenį.
Pavasarį 0,5-1,0 l/ha Juventus 90 naudojamas žydėjimo pabaigoje nuo juodosios dėmėtligės,
fomozės, pilkojo puvinio. Mažiausia 0,5 l/ha Juventus 90 norma naudojama, kai sąlygos ligoms
plisti nėra optimalios, trūksta kritulių, sausa.

Vasarinių rapsų pasėliuose 0,7-1,0 l/ha Juventus 90 naudojamas 1 kartą žydėjimo pabaigoje nuo
juodosios dėmėtligės, fomozės.
Didesnė norma naudojama, jei sąlygos ligoms plisti yra palankios.
Didžiausias purškimų skaičius kaip augimo reguliatoriaus – 1
Didžiausias purškimų skaičius kaip fungicido rapsuose – 1
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo žieminiuose ir vasariniuose rapsuose – 56 dienos

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 300 l/ha. Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo
tarpsniuose 300 - 400 l/ha.

Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį
Juventus 90 ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Jei darote tarp
purškimų ilgą pertrauką, prieš pradedant darbą leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada
purkškite.
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Maišymas
Juventus 90 galima maišyti su daugeliu insekticidų, pavyzdžiui Fastac® , Fury®1 taip pat su
fungicidais prieš miltligę, kaip Corbel ®2 ir kai kuriais vėliau naudojamais herbicidais. Ruošiant
mišinius pripilkite 3/4 reikalingo vandens į purkštuvą, maišydami supilkite Juventus 90 ir vėliau
kitą pesticidą.

Purškimas
Kad purškimas prieš ligas būtų efektyvus, labai svarbu purškiant prisilaikyti techninių reikalavimų,
ypač jei pasėlis yra labai tankus.

Saugos priemonės
Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Dėvėkite tinkamus apsauginius
drabužius. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Dirbdami laikykitės asmens higienos
reikalavimų. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.

Sandėliavimas
Laikykite sandariai uždarytą saugioje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams
neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės. Saugokite nuo elektrostatinių iškrovų. Neleiskite
susidaryti garams, nes garai, susimaišę su oru gali sudaryti sprogstamus mišinius. Laikykite tik
gamintojo taroje.

Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas
Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą vandeniu 3 kartus, supilkite
išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Produkto arba tirpalo likučių
negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite pagal galiojančių teisės
aktų reikalavimus.

Pastaba !
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis.
Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia
ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų
pasikeitimai gali įtakoti produkto efektyvumą. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius
rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir
pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto naudojimo ne pagal
paskirtį ar rekomendacijas.

 BASF registruotas prekės ženklas

1 FMC Europe registruotas prekės ženklas

2 Syngenta Crop Protection AG registruotas prekės ženklas


