
ETHOSAT 500 SC 

Etosatas 500 g/l k.s. 

 
HERBICIDAS 

Veiklioji medžiaga- etofumezatas 500 g/l. 

Koncentruota suspensija 

Etosatas 500 g/l k.s. yra atrankinio veikimo kontaktinis ir dirvinis herbicidas, skirtas naikinti po 

sudygimo vienmetes dviskiltes piktžoles, taip pat turintis poveikį ir kai kurioms vienskiltėms 

piktžolėms, naudojamas cukriniuose, pašariniuose runkeliuose. 

Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui! 

 

 
APLINKAI PAVOJINGAS  

 

DĖMESIO! 
Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 

Saugoti nuo vaikų. 

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.  

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). 

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti Ethosat 500 SC  ar kito augalų apsaugos produkto, 

kurio sudėtyje yra etofumesato daugiau kaip 1,0 kg etofumesato/ha/sezoną ar 2,0 kg/ha per trijų 

auginimo sezonų laikotarpį. 

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens 

telkinių. 

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 m apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties 

žemės.  

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia 

paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 

 

 

Pakuotė:  1l, 5l                 Registracijos Nr.: 0315H/07 

       Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės 

       Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 

                                  Galiojimo laikas: 2 metai 

                                                               

Gamintojas:                                                               Importuotojas ir platintojas: 

Feinchemie Schwebda GmbH    

Strassburger Strasse 5      

D-37269 Eschwege       

Vokietija                             

 



Registracijos savininkas:                                                                                  
Feinchemie Schwebda GmbH  

Zweigstelle Köln 

Eupener Straße 

50933 Köln, Vokietija 

Tel.: +0221-949814-0 

Fax: +0221-949814-15 

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE 

INSTRUKCIJĄ! 

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŢMOGAUS SVEIKATOS IR APLINKAI RIZIKOS, 

BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS. 
 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

 
Veikimo spektras: 

Herbicidas gerai naikina dirvinę aklę, balandūnes, baltąją balandą, dirvinę čiužutę, daržinę žliūgę, 

garstukus, raudonžiedę notrelę, trikertę žvaginę, vijoklinį pelėvirkštį.  

Naudojant ETOSATĄ po sudygimo, jis yra įsisavinamas per lapus ir per dirvą. 

Naudingiausia ETOSATĄ naudoti mišiniuose su KONTAKT 320 SC ir GOLTIX 700 SC: 

 

Purškimo rekomendacijos: 

 

Sistema I: Šiuolaikinė runkelių purškimo po sudygimo rekomendacija – visą preparatų normą 

padalinant į tris purškimus: 

 

 Kai piktţolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje 

(nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos) 

1 purškimas 2 purškimas 3 purškimas 

Bendras 

piktžolėtumas 

Etosatas  0.4 l/ha + 

Kontaktas 320 SC 0.5 

l/ha + Goltix 700 SC 

1.0 l/ha 

Etosatas  0.4 l/ha + 

Kontaktas 320 SC 0.5 

l/ha + Goltix 700 SC 

1.0 l/ha 

Etosatas  0.4 l/ha + 

Kontaktas 320 SC 0.5 

l/ha + Goltix 700 SC 

1.0 l/ha 

 

Sistema II: Pavėluotas purškimas po sudygimo, norma padalinama į du purškimus: 

 

       Kai piktžolės yra iki 4 tikrųjų 

lapelių augimo tarpsnio (runkeliai 

mažiausiai – 2 lapelių augimo 

tarpsnyje) 

5-10 dienų po pirmo purškimo 

1 purškimas 2 purškimas 

Bendras 

piktžolėtumas 

Etosatas 0.4 l/ha + Kontaktas 320 

SC 0.75 l/ha + Goltix 700 SC 1.5 

l/ha 

Etosatas 0.4 l/ha + Kontaktas 320 

SC 0.75 l/ha + Goltix 700 SC 1.5 

l/ha 

 

 

Sistema III: Trijų kartų purškimo technologija, kai purškiama sumaišius du produktus tarpusavyje: 

 



 Kai piktţolės yra skilčialapių augimo tarpsnyje 

(nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo stadijos) 

1 purškimas 2 purškimas 3 purškimas 

Bendras 

piktžolėtumas 

Kontaktas 320 SC 

0.75 l/ha + Goltix 700 

SC 1.5 l/ha 

Kontaktas 320 SC 

0.75 l/ha + Goltix 700 

SC 1.5 l/ha 

Etosatas  0.8 l/ha + 

Kontaktas 320 SC 1,0 

l/ha  

 

 

Tirpalo paruošimas 

Purkštuvas turi būti švarus, jame negali būti jokių likučių – augimo reguliatoriai arba triazinai gali 

stipriai pakenkti runkeliams! 

Labai svarbu prieš naudojimą preparatus pakuotėje gerai suplakti. Iš pradžių vandeniu užpildoma tik ¼ 

purkštuvo bako dalis, įjungiamas maišytuvas, tada supilami produktai vienas po kito, ir tik po to 

supilamas likęs vanduo. Vandens kiekis: 100-350 l/ha, purškiama smulkiais lašais. Paruoštą tirpalą 

būtina tuoj pat sunaudoti. Po darbo nedelsiant reikia gerai išplauti purkštuvą, kad likučiai nesukeltų 

jokių gedimų. 

 

Patarimai naudotojui 

Etosato negalima purkšti karštą dieną (virš +25
0
C), stipriai šviečiant saulei. Preparatas gali pakenkti 

šalnų pažeistiems, silpniems, ligotiems runkeliams. Jei diena labai karšta, purkšti reikia vakare. Kad 

Etosatas pilnai suveiktų, mažiausiai 3 valandas turi nelyti. Praėjus 3 dienoms po purškimo, lauke 

galima atlikti mechaninius darbus, praėjus 7 dienoms – rankų darbus. 

 

Sandėliavimas ir saugojimo laikas 

Etosatas turi būti laikomas sandariai uždarytame, originaliame įpakavime, saugiame, sausame ir 

ventiliuojamame sandėlyje. Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos ir šalčio, laikyti atskirai nuo maisto 

bei pašarų. Saugoti preparatą 0 – 30
0
C temperatūroje.  

 

Darbo apsauga 

Purškimo metu atsižvelgti į vėjo kryptį. Saugoti, kad preparatas nepatektų ant kitų, šalia augančių 

augalų. Saugoti, kad preparatas nepatektų ant odos, į akis. Vengti įkvėpti purškiamo preparato dulksną. 

Dirbant su augalų apsaugos preparatais, būtina dėvėti apsauginius rūbus, chemikalams atsparias 

pirštines, batus bei akinius. Po darbo būtina rūpestingai su vandeniu bei muilu nuplauti rankas ir kitas 

odos dalis. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Pasireiškus kokiems nors negalavimams, būtina 

kreiptis į gydytoją ir parodyti šią etiketę. Negalima preparato arba jo likučių pilti į nutekamuosius 

vandenis arba į vandens telkinius. Tuščią pakuotę išvežti ir sunaikinti pagal vietos reikalavimus. 

 

Priešgaisrinė apsauga 

Gesinimo priemonės - vandens srovė, alkoholiams atsparios putos, sausos priemonės, CO2. 

Savaime produktas neužsidegantis. Gaisro metu gali išsiskirti dujos. Dėvėti kvėpavimo takų apsaugą. 

Gesinimo vandenį sugerti smėliu ar žemėmis. 

 

Pirmoji   pagalba 
Pagrindinis reikalavimas – pašalinti nukentėjusį iš pavojaus zonos. Nedelsiant nurengti suteptus ir 

permirkusius drabužius.  

Įkvėpus  

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Jei simptomai nepraeina, nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Patekus ant odos 

Nedelsiant plauti odą dideliu kiekiu vandens ir muilu. Kreiptis į  gydytoją. 



Patekus į akis                     

Plauti akis vandeniu. Nedelsiant kreiptis į   gydytoją. 

Prarijus                                              

Neskatinti vėmimo. Skalauti burną vandeniu. Nedelsiant kreiptis  į gydytoją. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:  

8 5 2362052 

Informacija  gydytojui  
Priešnuodis nežinomas, taikyti simptominį gydymą.   

 

 

Gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei jis gautas originaliame įpakavime, tačiau jis neatsako 

už pasekmes jei preparatas netinkamai saugomas ar naudojamas. 

 

 

 

 

  

 

 


