
4 0 1 4 3 4 8 4 7 5 6 7 9

Venkite atsparumo!
Visada yra pavojus atsirasti fungicidų veiklioms medžiagoms 
atsparių grybų rasių, todėl esama tikimybės, kad susiklosčius ypač 
nepalankioms sąlygoms gali pasikeisti produktų veiksmingumas. 
Sąlygų, kurioms esant gali atsirasti atsparumas, iš anksto numatyti 
negalima. Mes negalime prisiimti atsakomybės už nuostolius dėl 
pasireiškusio atsparumo veikliajai medžiagai, nes tai lemia daugybė 
gamintojo nekontroliuojamų faktorių, priklausančių nuo grybų rasių 
ir produkto naudojimo. Norint išvengti veiksmingumo sumažėjimo 
būtina naudoti tik visą rekomenduojamą produkto normą.
Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 l/ha.
Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite 
maišyklę. Prieš naudojimą produktą gerai suplakite. Įpilkite reikiamą 
kiekį Flexity, kitus produktus ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite 
įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams naudokite tik švarų vandenį.
Purškimas
Kad purškimas nuo ligų būtų veiksmingas, labai svarbu purškiant 
nemažinti vandens kiekio, ypač jei pasėlis yra labai tankus. Po 
purškimo turėtų praeiti 1 valanda be lietaus.
Sandėliavimas
Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, atskirai 
nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. 
Laikykite tik gamintojo pakuotėje. Laikomas temperatūroje nuo 0 iki 
+ 35°C.
Saugos priemonės
Dirbdami laikykitės asmens higienos reikalavimų. Dėvėkite 
neperšlampančius apsauginius drabužius, cheminėms medžiagoms 
atsparias pirštines, guminius batus, hermetiškai priglundančius 
apsauginius akinius ir respiratorius nuo skystų ir kietų kenksmingų 
medžiagų. Saugokitės, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant 
drabužių. Laikykite atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Darbo 
vietoje negerkite, nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir 
prauskite 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 nupurkštų plotų. Produkto arba tirpalo likučių negalima 
išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą pakuotę sunaikinkite 
pagal galiojančius 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, 
ofi cialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos 
veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti produkto 
veiksmingumą. 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. 

FUNGICIDAS
Fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių laukuose nuo miltligės ir stiebalūžės 
bei žieminių ir vasarinių miežių laukuose nuo miltligės.
Skirtas profesionaliam naudojimui.

Flexity 300 g/l k.s.
Veiklioji medžiaga:  metrafenonas 300 g/l
Produkto forma:  koncentruota suspensija
Registracijos numeris:  0311F/07
DĖMESIO!
Sudėtyje yra 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ono. 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
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis Aplinkai pavojingas

 = BASF registruotas prekės ženklas
1 = Syngenta Crop Protection AG registruotas prekės ženklas 81044626 LT 0119-Lithuania

Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: nedelsdami nusivilkite sulietus drabužius.
Patekus ant odos: kruopščiai nuplaukite odą su muilu. Jei atsiranda 
perštėjimas, kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus: nuraminkite nukentėjusįjį, išveskite į gryną orą, kreipkitės 
į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsdami plaukite atmerktas akis gausiu tekančio 
vandens kiekiu 15 minučių, pasitarkite su okulistu.
Prarijus: NESUKELKITE VĖMIMO, skalaukite burną, po to gerkite 
daug vandens.
Informacija  gydytojui: Specifinio priešnuodžio nėra, gydymas - 
simptominis.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veikimo būdas
Flexity yra fungicidas, turintis ilgalaikį poveikį nuo javų miltligės. 
Žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose naudojamas krūmijimosi 
pabaigoje – antro bamblio tarpsnyje (BBCH 30-32), jis efektyviai 
veikia ir  nuo stiebalūžės.
Flexity veiklioji medžiaga metrafenonas priklauso visiškai naujai 
cheminei grupei – benzofenonams. Metrafenono veikimas yra lokaliai 
sisteminis, turintis apsauginį ir gydomąjį poveikį. Metrafenonas, 
patekęs ant grybienos, neleidžia jai normaliai vystytis ir susidaryti 
sporoms. Maksimali rekomenduojama norma 0,5 l/ha Flexity veikia 
iki 6 savaičių, priklausomai nuo ligos intensyvumo ir oro sąlygų. 
Veiksmingiausiai Flexity veikia, kai naudojamas profilaktiškai arba 
tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.
AUGALAI IR LIGOS
Žieminiai ir vasariniai kviečiai
Miltligė Blumeria graminis
Norma: 0,25-0,5 l/ha Flexity bamblėjimo pradžioje – žydėjimo 
viduryje (BBCH 30 – 65). Mažiausią rekomenduojamą normą 
naudokite miltligei atsparesnėse veislėse, kai liga plinta 
neintensyviai. Jei oro sąlygos palankios ligoms vystytis, normą 
didinkite arba purkškite du kartus po 0,25 l/ha Flexity 3-4 savaičių 
intervalu. Norėdami sustiprinti gydomąjį veikimą nuo miltligės, 
Flexity naudokite mišiniuose su Corbel®1:0,25 l/ha Flexity + 0,25 l/
ha Corbel®1.
Didžiausias purškimų skaičius nuo miltligės, naudojant 
0,5 l/ha  – 1

Stiebalūžė Oculimacula spp.
Norma: 0,5 l/ha Flexity bamblėjimo pradžioje – antro bamblio 
tarpsnyje (BBCH 30-32).
Didžiausias purškimų skaičius – 1
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos
Žieminiai ir vasariniai miežiai
Miltligė Blumeria graminis 
Norma: 0,25-0,5 l/ha Flexity bamblėjimo pradžioje – žydėjimo 
viduryje (BBCH 30-65). Mažiausią rekomenduojamą normą 
naudokite ligoms atsparesnėse veislėse, kai ligos plinta 
neintensyviai. Purškiama profi laktiškai ar tik išryškėjus pirmiesiems 
miltligės požymiams. Jei oro sąlygos palankios ligoms vystytis, 
normą didinkite arba purkškite du kartus po 0,25 l/ha Flexity 3-4 
savaičių intervalu.
Didžiausias purškimų skaičius, naudojant 0,5 l/ha – 1
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 35 dienos

(saugos duomenų lapais)
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio 
vandens telkinių.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

Pakuotė: 1 l ℮
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 22 73 112
Avarijos atveju skambinkite bendruoju pagalbos telefonu: 112
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
+370 5 23 62 052
Registracijos savininkas: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhaga S, Danija
Gamintojas: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Sausio 13-osios g-vė 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 datos

Flexity 300 g/l k.s.
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