
Kleepaine 
taimekaitsevahenditele

Kasutamiseks paagisegus 
herbitsiidiga Focus Ultra
Ettevaatusabinõud:
Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade 
või näokaitset! Kanda hingamisteede 
kaitsevahendit.

Esmaabi:
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske 
õhu kätte. Pöörduda arsti poole.
Nahaga kokkupuutel: Võtta seljast 
määrdunud riided.
Pesta nahapinda kohe seebi ja veega.
Silma sattumisel: Loputadakiiresti 
voolava vee all 15 minutit (silmalaud 
avatud). Pöörduda arsti poole.
Suhu sattumisel: Loputada kohe suu ja 
juua rohkesti  vett. Pöörduda arsti poole. 
Spetsiifi list vastumürki pole teada. 
Rakendada sümptomaatilist ravi

Keskkonnaohtlikkus: Vältida 
preparaadi jääkide, töölahuse ning 
taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist 
veekogudesse ja kanalisatsiooni.
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Virsmas aktīva viela stabilas 
herbicīdu efektivitātes 
nodrošināšanai
Satur metiloleātu un oleīnskābes maisījumu
Pirmā palīdzība:
•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz 

ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens 
strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties 
kairinājumam, meklējiet medicīnisku 
palīdzību.

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties 
skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. 
Konsultēties ar acu ārstu.

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
gremošanas sistēmā, nekavējoties 
izskalot muti un dzert daudz ūdens, meklēt 
medicīnisku palīdzību. Neizraisīt vemšanu, 
ja vien to nav ieteicis toksikoloģijas centra 
darbinieks vai ārsts.

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā 
gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta 
konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 
aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: Lietot simptomātisko 
ārstēšanu (attīrīšana, vitālās funkcijas), īpaša 
pretinde nav zināma. 
Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 
67 042 473
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala 
pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0°C 
līdz 40°C, pasargāt no tiešas saules staru 
iedarbības. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu 
oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no 
izgatavošanas datuma.

Paviršiaus aktyvioji 
medžiaga, priedas 
purškiant herbicidais
Pirmoji pagalba:
Bendras patarimas: venkite 
bereikalingo kontakto su produktu. 
Nedelsdami nusivilkite užterštus 
drabužius, jei iškyla problemų, 
kreipkitės į gydytoją ir parodykite 
šią etiketę.
Įkvėpus: nedelsdami išeikite į 
gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: kruopščiai 
nuplaukite odą su muilu, jei peršti, 
kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsdami 
plaukite atmerktas akis gausiu 
tekančio vandens kiekiu 15 
minučių, pasitarkite su okulistu.
Prarijus: nedelsdami skalaukite 
burną, po to gerkite daug vandens, 
kreipkitės į gydytoją.
Pastaba gydytojui: Specifi nio 
priešnuodžio nėra, gydymas - 
simptominis.

Apsinuodijimo atveju kreipkitės 
į Apsinuodijimų ir informacijos 
biurą telefonu: + 370 5 236 20 52

Dašs e.k. / Dašas

Dash Dašs e.k. Dašas

 = registreeritud kaubamärk BASF ® = BASF reģistrēta tirdzniecības zīme ® = BASF registruotas prekės ženklas



Toime:
Dash stabiliseerib herbitsiidi toimet. Dash suurendab taimekaitsevahendi kleepuvust, omastatavust lehtede 
kaudu, efektiivsust ja toime kiirust.

Kasutamine
Dash 0.5 –1.0 l/ha + 1,5–2,0 l/ha Focus Ultra-t kartuli, rapsi ja suhkrupeedi pritsimiseks.
Ärge kasutage Focus Ultra ja Dash-i segu kui temperatuur on kõrgem kui  22 °C.

Pritsimislahuse valmistamine
Täida prits 3/4 ulatuses veega. Lisa seejärel samaaegselt segades, Focus Ultra ja Dash ning lõpuks ülejäänud 
vesi. Kasutage ainult puhast vett.

Pritsimisseadmete puhastamine. Ettevaatust!
Enne pritsi paagi täitmist veega tuleb kontrollida, et paagis ei oleks varem kasutatud preparaatide jääke ja 
prits oleks korralikult pestud selleks sobiva pesuvahendiga. Samuti tuleb puhastada ka fi ltrid ja pihustid. 
Teatud herbitsiidide jäägid võivad Focus Ultra -ga reageerides moodustada ühendeid mis kahjustavad kultuuri. 
Eriti hoolsalt tuleb pritsi puhastada kui eelnevalt on kasutatud grammherbitsiide, kindlasti on vaja  kasutada 
spetsiaalset pesuvahendit.
Valmis pritsimisvedelik tuleb ära kasutada samal päeval.

Hoiustamine:
Säilitada originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja ventileeritavas 
lukustatud kohas. Hoida külmumise eest. Säilivus originaalpakendis nõuetekohaselt hoiustatuna 2 aastat.

Pakendite kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara 
vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta 
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Tähelepanu!
Tootja ei vastuta halbade tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused 
kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, vastupanuvõime kasv jm. (mida preparaadi registreerimisel ja 
kaubastamisel polnud võimalik ette näha).
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Virsmas aktīva viela stabilas herbicīdu efektivitātes nodrošināšanai
Preparāta apraksts
Dašs ir efektīva virsmas aktīva viela. Dašs darbojas kā mitrinātājs, kas palielina herbicīda pielipšanas spēju pie 
lapu virsmas, tādejādi samazinot preparāta zudumus. Dašs veicina arī herbicīda iekļūšanu augā, kas palīdz 
nodrošināt preparāta stabilu efektivitāti. 

Lietošanas ieteikumi
Dašs 0.5 –1.0 l/ha + herbicīds Fokuss Ultra 1.0 - 2.0 l/ha reģistrētajās kultūrās (skatīt Fokuss Ultra etiķeti).
Dašs 0.5 l/ha + herbicīds Arrats 0,15 – 0,2 kg/ha reģistrētajās kultūrās (skatīt Arrat etiķeti).
Nelietot Dašu maisījumos ar herbicīdiem, ja gaisa temperatūra pārsniedz 22° C.
Nelietot Dašu maisījumā ar Arratu, ja ūdens temperatūra darba šķidruma sagatavošanai ir zemāka par 10°C.

Darba šķīduma sagatavošana
Piepildiet pusi smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo herbicīda 
daudzumu un piepildiet atlikušo ūdens daudzumu. Tad iepildiet virmas vielu Dašs. Turpiniet maisīt šķidrumu 
transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni. Pēc darba smidzinātājs ir kārtīgi jāiztīra. Smidzinātāja 
mazgāšanai var lietot kalcinēto sodu 2 – 4 kg/100 l ūdens. 
Drošības prasības personālam
Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, A tipa respirators, 
ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un 
seju ar ūdeni un ziepēm. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba.
Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 
reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, 
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0°C līdz 40°C, pasargāt no tiešas 
saules staru iedarbības. Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas 
datuma.
Vides aizsardzības prasības
Kaitīgs ūdens organismiem. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt 
smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. 
Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu 
prasības un rekomendācijas.
Ievērojiet!
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību 
un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var 
ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, 
kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu 
organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas 
preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var 
rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji 
nevar uzņemties atbildību.
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Veikimo būdas
Dash yra paviršiaus aktyvioji medžiaga, aliejinių rūgščių mišinys, pagamintas kaip koncentruota emulsija.
Dash pagerina herbicidų patekimą į piktžoles ir užtikrina efektyvumą nepalankiomis oro sąlygomis.

Naudojimo rekomendacijos
0,5  l/ha Dash®  + 0,15-0,2 kg/ha Arrat® , pagal Arrat® etiketėje nurodytas rekomendacijas.
0,5 – 1,0 l/ha Dash®  + Focus® Ultra 1,0-2,0 l/ha, pagal Focus® Ultra etiketėje nurodytas rekomendacijas.
1,0 – 2,0 l/ha Dash®  + Basagran® 480 2,0-3,0 l/ha, pagal Basagran® 480 etiketėje nurodytas rekomendacijas.

Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos. Nepurkškite saulėtą dieną, kai oro temperatūra viršija 22O C.
Nemaišykite Dash su Aratu, jei oro arba purškimui naudojamo vandens temperatūra žemesnė kaip +10 OC.

Vandens kiekis
Vandens kiekis į hektarą: 150 – 250 l/ha.

Tirpalo paruošimas
Prieš vartojimą gerai suplakite. Supilkite į purkštuvo rezervuarą ¾ reikiamo vandens kiekio. Įpilkite Arrat®  
arba Focus® Ultra arba Basagran® 480. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite Dash. Purškimo metu 
maišytuvas privalo dirbti.

Purkštuvo plovimas
Visuomet naudokite kruopščiai išplautą purkštuvą. Naudokite plovimui skirtas priemones tiek prieš purškimą, 
tiek po jo. Kitų pesticidų likučiai gali smarkiai pakenkti augalams.

Sandėliavimas
Saugokite nuo ugnies. Nerūkykite. Saugokite nuo statinių krūvių. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir 
gyvulių pašaro. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugos priemonės
Dirbdami nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, chemiškai atsparias 
pirštines, guminius batus ir nepralaidžius prigludusius apsauginius akinius. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų 
ant odos ir ant drabužių. Nekvėpuokite išpurkšto tirpalo dulksna. Būtinai prauskite rankas ir veidą su muilu prieš 
pertraukas ir baigę darbą.

Pakuotės nukenksminimas ir likučių sunaudojimas
Nenaudokite pakuotės kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite pakuotę 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 pakuotę sunaikinkite laikydamiesi Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Pastaba !
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mūsų 
nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, ofi cialia 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.
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Kleepaine 
taimekaitsevahenditele

Kasutamiseks paagisegus 
herbitsiidiga Focus Ultra
Ettevaatusabinõud:
Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade 
või näokaitset! Kanda hingamisteede 
kaitsevahendit.

Esmaabi:
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske 
õhu kätte. Pöörduda arsti poole.
Nahaga kokkupuutel: Võtta seljast 
määrdunud riided.
Pesta nahapinda kohe seebi ja veega.
Silma sattumisel: Loputadakiiresti 
voolava vee all 15 minutit (silmalaud 
avatud). Pöörduda arsti poole.
Suhu sattumisel: Loputada kohe suu ja 
juua rohkesti  vett. Pöörduda arsti poole. 
Spetsiifi list vastumürki pole teada. 
Rakendada sümptomaatilist ravi

Keskkonnaohtlikkus: Vältida 
preparaadi jääkide, töölahuse ning 
taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist 
veekogudesse ja kanalisatsiooni.
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Virsmas aktīva viela stabilas 
herbicīdu efektivitātes 
nodrošināšanai
Satur metiloleātu un oleīnskābes maisījumu
Pirmā palīdzība:
•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz 

ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens 
strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties 
kairinājumam, meklējiet medicīnisku 
palīdzību.

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties 
skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. 
Konsultēties ar acu ārstu.

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
gremošanas sistēmā, nekavējoties 
izskalot muti un dzert daudz ūdens, meklēt 
medicīnisku palīdzību. Neizraisīt vemšanu, 
ja vien to nav ieteicis toksikoloģijas centra 
darbinieks vai ārsts.

•  Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis 
elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā 
gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta 
konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 
aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: Lietot simptomātisko 
ārstēšanu (attīrīšana, vitālās funkcijas), īpaša 
pretinde nav zināma. 
Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 
67 042 473
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala 
pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0°C 
līdz 40°C, pasargāt no tiešas saules staru 
iedarbības. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu 
oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no 
izgatavošanas datuma.

Paviršiaus aktyvioji 
medžiaga, priedas 
purškiant herbicidais
Pirmoji pagalba:
Bendras patarimas: venkite 
bereikalingo kontakto su produktu. 
Nedelsdami nusivilkite užterštus 
drabužius, jei iškyla problemų, 
kreipkitės į gydytoją ir parodykite 
šią etiketę.
Įkvėpus: nedelsdami išeikite į 
gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: kruopščiai 
nuplaukite odą su muilu, jei peršti, 
kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsdami 
plaukite atmerktas akis gausiu 
tekančio vandens kiekiu 15 
minučių, pasitarkite su okulistu.
Prarijus: nedelsdami skalaukite 
burną, po to gerkite daug vandens, 
kreipkitės į gydytoją.
Pastaba gydytojui: Specifi nio 
priešnuodžio nėra, gydymas - 
simptominis.

Apsinuodijimo atveju kreipkitės 
į Apsinuodijimų ir informacijos 
biurą telefonu: + 370 5 236 20 52

Dash Dašs e.k. Dašas
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