
Fiesta® T
Fiesta T 420 g/l k.s.

HERBICIDAS
Sisteminio ir dirvinio veikimo herbicidas dygstančioms vienametėms dviskiltėms ir kai kurioms 
vienametėms vienaskiltėms piktžolėms naikinti cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose.
Skirtas profesionaliam naudojimui

 = BASF registruotas prekės ženklas  81045196 LT 0129-Lithuania

DIRGINANTIS

Fiesta T 420 g/l k.s.
Veikliosios medžiagos: chloridazonas 360 g/l + 
 kvinmerakas 60 g/l
Produktoto forma:  koncentruota suspensija 
Registracijos numeris:  0204H/06
DĖMESIO!
Gali sukelti alergiją susilietus su oda
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
Vengti patekimo ant odos
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 2 metrų apsaugos zoną iki paviršinio 
vandens telkinių.
Neužteršti vandens augalų apsaugos pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio 
vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio produkto dažniau kaip kartą per dvejus 
metus (1purškimui maksimalia norma - 5,0 l/ha, purškiant per 3 kartus neviršyti 6,0 l/ha 
normos) tame pačiame lauke.
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti lengvos mechaninės sudėties dirvožemyje 
(smėliuose ir lengvuose priesmėliuose).
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40° C
SIEKDAMI IŠVENGTI KELIAMOS RIXIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, 
LAIKYKITĖS ETIKETĖJE NURODYTŲ REIKALAVIMŲ
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112
Avarijos atveju skambinkite bendruoju pagalbos telefonu: 112

Pakuotė: 10 L ℮
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,  
Tel.: 8-5 210 74 50, Faksas: 8-5 210 74 58 
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo

APLINKAI PAVOJINGAS !

~xmam1260345543.indd   1 09.12.2009   08:59:05



4 0 1 4 3 4 8 4 1 8 6 5 2

Fiesta® T Fiesta T 420 g/l k.s.

® BASF registruotas prekės ženklas
®1 Bayer Crop Science AG registruotas prekės ženklas
®2 Syngenta Crop Protection AG registruotas prekės ženklas
®3 Du pont de Nemours A/S registruotas prekės ženklas

81045197 LT 0129-Lithuania

Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant 
drabužių. Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius. Jei iškyla problemų, 
kreipkitės į gydytoją. Parodykite gydytojui šią pakuotę, etiketę ir/arba 
saugos duomenų lapus.
Įkvėpus: Išveskite nukentėjusį asmenį į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: Nedelsiant švariai nuplaukite su muilu ir vandeniu. Jei 
atsiranda perštėjimas, kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis: Nedelsiant plaukite paveiktas akis mažiausiai 15 minučių 
po tekančiu vandeniu, vokus laikykite atmerktus, kreipkitės į okulistą.
Prarijus: Nedelsiant išskalaukite burną ir po to gerkite daug vandens, 
kreipkitės į gydytoją.
Pastaba gydytojui: Gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių 
funkcijų atstatymas), specifinis priešnuodis nežinomas.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos 
biurą telefonu: +370 5 2362052

Taros nukenksminimas ir likučių sunaudojimas
Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite tarą 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.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veikimo būdas
Fiesta T yra dirvinis herbicidas, todėl purškimo metu turi būti pakankamai 
drėgmės, kad herbicidas galėtų ištirpti ir pasklisti. Herbicidas veikia per 
augalų šaknis ir lapus. Fiesta T naikina vienmetes dviskiltes ir kai kurias 
vienmetes vienaskiltes piktžoles. Jautrios piktžolės žūsta prieš išdygstant 
ar tuoj pat sudygus. 
Jei purškiama sausa dirva, tai Fiestos T poveikis pasireiškia po lietaus, jei tik 
piktžolės neišauga per didelės. Jei Fiesta T purškiamas piktžolėms sudygus, 
jis daugiau veikia per lapus. Herbicido poveikis priklauso nuo normos, 
oro sąlygų ir dirvožemio tipo. Fiesta T galima naudoti viso tipo lengvose, 
sunkesnėse ir sunkiose dirvose. Nenaudokite smėlio ir organiniuose 
dirvožemiuose. Herbicido veiksmingumas gali išlikti nuo kelių savaičių 
iki kelių mėnesių. Jei dėl kokių nors priežasčių po nupurškimo Fiesta T 
runkelius reikia užarti, tai tame lauke galima sėti runkelius, raudonuosius 
burokėlius, kukurūzus.

Fiestos T efektyvumas prieš piktžoles:
Labai efektyvus (>90%) prieš: kibiuosius lipikus, baltąsias balandas, 
daržines žliūges, dėmėtuosius rūgčius, ramunes, dirvines akles, 
dirvines karpažoles, dirvines pienes, dirvinius bobramunius, dirvinius 
kežius, gailiąsias dilgėles, garstukus, juodąsias kiauliauoges, notreles, 
paprastąsias morkas, plačiąsias balandūnes, pūdymines aguonas, 
smulkiažiedes galinsogas, svėres, takažoles, trikertes žvagines, vaistines 
ramunėles, veronikas, žvirbliarūtes, taip pat prieš dirvines smilguoles, 
vienmetes migles.
Efektyvus (>70-90%) prieš: burnočius, dirvines čiužutes, dirvines 
našlaites, dirvines neužmirštuoles, rapsus, raudonstiebes balandas, 
raudonžiedžius progailius, rugiagėles, vikius, žiles. 
Mažiau efektyvus (40-70%) prieš: dirvinius vijoklius.
Prieš varpučius naudokite herbicidą Fokus Ultra 2,0 – 3,0 l/ha.

Purškimo laikas
Geriausiai Fiesta T veikia išpurkštas ant drėgnos, išlygintos dirvos. 
Purkšti galima prieš sėją, jei pakanka drėgmės ir po sėjos iki sudygimo. 
Po sudygimo Fiesta T purškiamas mišiniuose su kitais runkeliuose 
naudojamais herbicidais.
Prieš sėją, po sėjos iki sudygimo
Norma: 5,0 l/ha, Fiesta T prieš sėją arba po sėjos – 5 dienos iki sudygimo. 
Geriausiai purkšti prieš paskutinį dirvos dirbimą, kai herbicidas iš karto 
įterpiamas į dirvą.

Dėmesio! 
Saugokite dirvos drėgmę! Neįterpkite herbicido per giliai, nes nesusidarys 
apsauginis herbicido sluoksnis.

Po sėjos, cukriniams ir pašariniams runkeliams sudygus

Herbicidai geriausiai veikia, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje!
Norma: 1,5-2,5 l/ha Fiestos T. Purkškite mišiniuose su Regio® arba kitais 
runkeliuose vartojamais herbicidais 3 kartus:

1 kartą 
Fiesta T 1,5 l/ha + Regio   2,0 l/ha + Vegeolas 1,0 l/ha, kai piktžolės yra 
skilčialapių - 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje, o runkeliai turi gerai išvystytus 
skilčialapius.
2 kartą 
Fiesta T 2,0 l/ha + Regio 2,0 l/ha + Vegeolas 1,0 l/ha, po 7 - 12 dienų, 
kai pradėjusios dygti naujos piktžolės yra skilčialapių - 2 tikrųjų lapelių 
tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo.
3 kartą 
Fiesta T 2,5 l/ha Regio 2,0 l/ha + Vegeolas 1,0 l/ha, po 7 - 12 dienų, kai 
pradėjusios dygti naujos piktžolės yra skilčialapių - 2 tikrųjų lapelių tarpsnyje, 
nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo.
Didžiausias purškimų skaičius - 3

Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha

Tirpalo paruošimas
PRIEŠ NAUDOJIMĄ GERAI SUPLAKITE! Pusę purkštuvo rezervuaro 
užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį 
Fiestos T ir baikite pilti vandenį. Tirpalas sunaudojamas tuojau pat po jo 
paruošimo!
Purškimas
Fiesta T geriausiai veikia, kai dienos temperatūra yra +12o C. Negalima 
purkšti runkelių, jei prognozuojamos šalnos. Jei šalnų periodas užtrunka 
ilgiau, runkeliai tampa atsparesni – tuomet runkelius purkšti galima, ypač jei 
yra pavojus, kad piktžolės peraugs. Jei vyrauja vėsoki orai, purškimą geriau 
atlikti ryte. Jei dienos metu yra labai karšta (+25o C), purškimą geriau atlikti 
vakare. Purškiant Fiestą T runkeliams ir piktžolėms sudygus, po purškimo 
turi praeiti mažiausiai 6 valandos be lietaus.

Prašome atkreipti dėmesį !
Nepertręškite dirvos prieš sėją azotinėmis trąšomis ir ypač lengvose 
dirvose. Nepalikite tuščių tarpų ir nesudvigubinkite purškimo.

Purkštuvo plovimas. Svarbu !
Visada naudokite tik kruopščiai išplautą purkštuvą. Kitų pesticidų 
likučiai, ypatingai iš sulfonil urejos grupės, tokie kaip Granstar®375 DF, 
Sekator®119 WG, Lintur®270 WG, Grodyl®175 WG ir kt., gali smarkiai pakenkti 
runkeliams.

Sandėliavimas 
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, 
vandens ir gyvulių pašaro. Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, 
pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose ir tik originalioje taroje. Laikant 
originalioje taroje išlieka efektyvus 2 metus.

Saugos priemonės
Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Sulaistytus 
drabužius nusivilkite nedelsiant. Dėvėkite neperšlampančius apsauginius 
drabužius, cheminėms medžiagoms atsparias neperšlampančias pirštines, 
apsauginius akinius. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš 
pertraukas ir baigę darbą.

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.
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