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Fury 100 EW
Fury 100 g/l v.e.

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: zeta-cipermetrinas 100 g/l

Produkto forma: vandeninė emulsija

Piretroidinis insekticidas, naudojamas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, vasarinių miežių, rapsų ir
bulvių kenkėjus naikinti laukuose

Skirtas profesionaliam naudojimui

KENKSMINGAS APLINKAI PAVOJINGAS!

DĖMESIO!
Kenksminga įkvėpus ir prarijus
Gali sukelti alergiją susilietus su oda
Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus
Laikyti užrakintą, vaikams neprieinamoje vietoje
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
Vengti patekimo ant odos
Mūvėti tinkamas pirštines
Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę
Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti

Pakuotė: 1 l, 5 l
Registracijos numeris: 0213I/01
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: venkite patekimo ant odos ir drabužių. Sulaistytus drabužius nusivilkite
nedelsdami.
Įkvėpus: nedelsdami išeikite į gryną orą, jei pasijusite blogai, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: kruopščiai nuplaukite odą vandeniu su muilu, kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsdami plaukite atmerktas akis gausiu tekančio vandens kiekiu 15 minučių, jei
atsiranda perštėjimas, kreipkitės į okulistą.
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Prarijus: nedelsdami skalaukite burną, po to gerkite daug vandens. Sukelkite vėmimą. Kreipkitės į
gydytoją. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, neduokite nieko gerti, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Pastaba gydytojui: specifinio priešnuodžio nėra, 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

Gamintojas: FMC Chemical sprl, 9 Boulevard de la Plaine, B-1050 Brussels, Belgium.
Atstovas: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15; DK-2300 Kopenhaga S; DANIJA
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 PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!

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

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas
Insekticidas Fury yra zeta-cypermetrino alyva, pagaminta vandeninės emulsijos pagrindu. Fury – labai
efektyvus, greitai veikiantis, plataus veikimo spektro insekticidas, naudojamas daugelio kenkėjų
naikinimui žieminiuose javuose, miežiuose, rapsuose bei bulvėse. Fury yra kontaktinis insekticidas, jis
veikia ir per virškinimo organus. Jis naikina čiulpiančius ir graužiančius kenkėjus.
Fury gali būti purškiamas profilaktiškai arba pasirodžius kenkėjams. Norint gauti optimalų efektą,
reikia gerai apipurkšti augalus. Naudojant didesnes normas, užtikrinama augalų apsauga ilgesniam
laikotarpiui.

AUGALAI Norma l/ha Kenkėjai
Žieminiai kviečiai,
vasariniai miežiai

0,07 – 0,10 Amarai Rhopalosiphum padi,
Macrosiphum avenae

0,07 – 0,10 Lemai Lema melanopus
0,07 – 0,10 Javiniai pjūkleliai Pachynematus clitellatus

Žieminiai kvietrugiai 0,15 Javiniai tripsai Limothrips spp. Anaphothrips
obscurus

Žieminiai ir vasariniai 0,07 – 0,10 Spragės Phyllotreta spp.
rapsai 0,07 – 0,10 Rapsinės spragės Psylloides chrysocephala

0,07 – 0,10 Rapsiniai
žiedinukai

Meligethes aeneus

Bulvės 0,07 – 0,10 Kolorado vabalai Leptinotarsa decemlineata

Žieminiai kviečiai ir vasariniai miežiai
Norma: 0,07 – 0,1 l/ha Fury nuo javinių tripsų, javinių amarų, lemų, spragių.
Didžiausias purškimų skaičius - 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 42 dienos
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Žieminiai kvietrugiai
Norma: 0,15 l/ha Fury nuo tripsų, amarų, lemų ir pjūklelių.
Didžiausias purškimų skaičius - 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 42 dienos

Žieminiai ir vasariniai rapsai
Norma: 0,07 – 0,1 l/ha Fury nuo spragių ir rapsinių žiedinukų.
Didžiausias purškimų skaičius – 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 42 dienos

Bulvės
Norma: 0,07-0,1 l/ha Fury nuo kolorado vabalų.
Didžiausias purškimų skaičius - 2
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 7 dienos

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis 200 – 300 l/ha. Nenaudokite mažesnio vandens kiekio, nei
minimalus rekomenduojamas. Didžiausią rekomenduojamą vandens kiekį naudokite tankiuose
pasėliuose kad būtų užtikrintas tolygus padengimas.

Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį
Fury ir baikite pilti vandenį. Paruoštas mišinys turi būti iš karto sunaudojamas.

Saugos priemonės
Dėvėkite neperšlampančius apsauginius drabužius, neperšlampančias, cheminėms medžiagoms
atsparias pirštines, guminius batus, hermetiškai priglundančius apsauginius akinius ir respiratorius nuo
organinės sudėties garų ir dujų. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Sulaistytus
drabužius nedelsdami nusivilkite. Darbo vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite
rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą.

Gaisro atveju
Fury yra degus. Saugoti nuo ugnies. Gaisro gesinimui naudoti putų, anglies dvideginio, ar sausų
cheminių medžiagų gesintuvus. Degimo vietą izoliuoti. Evakuoti pavėjui esančius žmones ir gyvulius.
Dėvėti visus apsauginius drabužius ir dujokaukes. Nekvėpuoti dūmų, garų ar rūko junginiais.
Kenksmingi skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas, vandenilio cianidas, chloras,
vandenilio chloridas.

Sandėliavimas
Laikykite sandariai uždarytą saugioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens ir
pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo drėgmės. 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 Lietuvoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus.



Fury 100 EW prodesionaliam naudojimui DPD etiketė

4

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.

 FMC Europe registruotas prekės ženklas


