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insecticide

100EW

Fury 100 g/l v.e.
Veiklioji medÏiaga:
zeta-cipermetrinas 100 g/l
Preparato forma:
vandeninò emulsija
Piretroidinis insekticidas, naudojamas Ïieminių kvieãių, Ïieminių kvietrugių, vasarinių mieÏių,
rapsų ir bulvių kenkòju naikinimui. Skirtas profesionaliam naudojimui.
DñMESIO!
Kenksminga ∞kvòpus ir prarijus
Gali sukelti alergijà susilietus su oda
Labai toksi‰ka vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius, nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus
Laikyti uÏrakintà, vaikams neprieinamoje vietoje
Laikyti atokiau nuo maisto, gòrimų ir gyvulių pa‰aro
Vengti patekimo ant odos
Mūvòti tinkamas pir‰tines
Prarijus, nedelsiant kreiptis ∞ gydytojà ir parodyti ‰ià pakuot´ arba etiket´
Naudoti tinkamà pakuot´ aplinkos tar‰ai i‰vengti
˜ kontrolòs ir informacijos biurà telefonu:
Apsinuodijimo atveju kreiptis ∞ Apsinuodijim˜
+370-5-2362052.
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112.
Avarijos atveju kreipkitòs bendruoju pagalbos telefonu: 112
Registracijos numeris:
0213I/06
Siuntos numeris / Pagaminimo data:
Ïiūròkite ant pakuotòs
Laikymas:
laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40oC
Galiojimo laikas:
2 metai nuo pagaminimo datos
Gamintojo atstovas:
BASF UAB, Sausio 13-osios 4A,
LT - 04343, Vilnius, Lietuva
Telefonas: 8-5 210 7450
Faksas: 8-5 210 7458

Xn

Atstovas:
BASF A/S, Ved Stadsgraven 15;
DK-2300 Kopenhaga S; DANIJA

Gamintojas:
FMC Chemical sprl
9, Boulevard de la Plaine
B-1050 Brussels, Belgium

N

Pakuotò / Neto:

1,0 L
KENKSMINGAS
KAITīGS

APLINKAI PAVOJINGAS
BīSTAMS VIDEI

10051715-15071598

INSEKTICIDAS / INSEKTIC±DS

Fjuri 100 e.ū.
Darbīgā viela:

zeta-cipermetrīns 100 g/I - Emulsija ūdenī

Insekticīds kaitēkºu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras
mieÏu, rudzu, tritikāles, auzu, ziemas un vasaras rapša, zirÀu un cukurbiešu
sējumos un kartupeºu un kāpostu stādījumos.
Lai nepakºautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas
prasības!
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: cipermetrīns
R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot
R43
Saskaroties ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R50/53 ¹oti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiÀa nevēlamu
ietekmi ūdens vidē
S2
S13
S20/21
S24
S35
S37
S46

Sargāt no bērniem
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību
Nedzert, neēst un nesmē¶ēt, darbojoties ar vielu
Nepieºaut nokºūšanu uz ādas
Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā
Strādāt aizsargcimdos
Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu
vai mar¶ējumu
S57
Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārÀošanas
Var izraisīt jušanas traucējumus
Emergency information, telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Re®istrācijas klase 2.
Re®istrācijas Nr. 0256
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma
Uzglabāšana: Glabāt cieši noslēgtu ori®inālā iepakojumā sausā, aizslēdzamā, labi
vēdināmā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40°C. Izvairīties no
aizdegšanās avotiem. Nesmē¶ēt!
Derīguma termiÀš: Glabājot neatvērtu ori®inālā iepakojumā - 2 gadi no
izgatavošanas datuma.
Pārstāvniecība:
BASF Agro, Rīga, Mazā NometÀu 45/53,
tālr. 67 508 250, fakss 67 508 251

RaÏotājs / Re®istrētājs:
FMC Chemical, sprl,
Boulevard de la Plaine 9,
B-1050, Brussels, Beº®ija

Atidaryti ãia / Atvïrt ‰eit

®
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Pirmoji pagalba
Bendras patarimas: venkite patekimo ant odos ir
drabuÏių. Sulaistytus drabuÏius nusivilkite nedelsdami.
Økvòpus: nedelsdami i‰eikite ∞ grynà orà, jei pasijusite
blogai, kreipkitòs ∞ gydytojà.
Patekus ant odos: kruop‰ãiai nuplaukite odà vandeniu
su muilu, kreipkitòs ∞ gydytojà.
Patekus ∞ akis: nedelsdami plaukite atmerktas akis
gausiu tekanãio vandens kiekiu 15 minuãių, jei
atsiradda per‰tòjimas, kreipkitòs ∞ okulistà.
Prarijus: nedelsdami skalaukite burnà, po to gerkite
daug vandens. Sukelkite vòmimà. Kreipkitòs ∞ gydytojà.
Jei nukentòjusysis praranda sàmon´, neduokite nieko
gerti, nedelsdami kreipkitòs ∞ gydytojà.
Pastaba gydytojui: specifinio prie‰nuodÏio nòra,
gydymas - simptominis.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Veikimo būdas: Insekticidas Fury yra zetacypermetrino alyva, pagaminta vandeninòs emulsijos
pagrindu. Fury - labai efektyvus, greitai veikiantis,
plataus veikimo spektro insekticidas, naudojamas
daugelio kenkòjų naikinimui Ïieminiuose javuose,
mieÏiuose, rapsuose bei bulvòse. Fury yra kontaktinis
insekticidas, jis veikia ir per vir‰kinimo organus. Jis
naikina ãiulpianãius ir grauÏianãius kenkòjus.
Fury gali būti pur‰kiamas profilakti‰kai arba pasirodÏius
kenkòjams. Norint gauti optimalų efektà, reikia gerai
apipurk‰ti augalus. Naudojant didesnes normas,
uÏtikrinama augalų apsauga ilgesniam laikotarpiui.

AUGALAI

Norma l/ha

Kenkòjai

Îieminiai kvieãiai,
vasariniai mieÏiai

0,07 - 0,10
0,07 - 0,10
0,07 - 0,10
0,15
0,07 - 0,10
0,07 - 0,10
0,07 - 0,10
0,07 - 0,10

Amarai
Lemai
Javiniai pjūkleliai
Javiniai tripsai
Spragòs
Rapsinòs spragòs
Rapsiniai Ïiedinukai
Kolorado vabalai

Îieminiai kvietrugiai
Îieminiai ir vasariniai
rapsai
Bulvòs

Rhopalosiphum padi, Macrosiphum avenae
Lema melanopus
Pachynematus clitellatus
Limothrips spp. Anaphothrips obscurus
Phyllotreta spp.
Psylloides chrysocephala
Meligethes aeneus
Leptinotarsa decemlineata

Îieminiai
kvieãiai
ir
vasariniai
mieÏiai
Norma: 0,07 - 0,1 l/ha Fury nuo javinių tripsų, javinių
amarų, lemų, spragių.
DidÏiausias pur‰kimų skaiãius - 2
Paskutinis pur‰kimas iki derliaus nuòmimo - 42 dienos
Îieminiai kvietrugiai
Norma: 0,15 l/ha Fury nuo tripsų, amarų, lemų ir
pjūklelių.
DidÏiausias pur‰kimų skaiãius - 2
Paskutinis pur‰kimas iki derliaus nuòmimo - 42 dienos
Îieminiai ir vasariniai rapsai
Norma: 0,07 - 0,1 l/ha Fury nuo spragių ir rapsinių
Ïiedinukų.
DidÏiausias pur‰kimų skaiãius - 2
Paskutinis pur‰kimas iki derliaus nuòmimo - 42 dienos
Bulvòs
Norma: 0,07-0,1 l/ha Fury nuo kolorado vabalų.
DidÏiausias pur‰kimų skaiãius - 2
Paskutinis pur‰kimas iki derliaus nuòmimo - 7 dienos
Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 300 l/ha.
Nenaudokite maÏesnio vandens kiekio, nei minimalus
rekomenduojamas. DidÏiausià rekomenduojamà
vandens kiek∞ naudokite tankiuose pasòliuose, kad
būtų uÏtikrintas tolygus padengimas.
Tirpalo paruo‰imas
Pus´ purk‰tuvo rezervuaro uÏpildykite ‰variu vandeniu

ir ∞junkite mai‰ykl´. Øpilkite reikiamà kiek∞ Fury ir baikite
pilti vanden∞. Paruo‰tas mi‰inys turi būti i‰ karto
sunaudojamas.
Saugos priemonòs
Dòvòkite neper‰lampanãius apsauginius drabuÏius,
neper‰lampanãias, cheminòms medÏiagoms atsparias
pir‰tines, guminius batus, hermeti‰kai priglundanãius
apsauginius akinius ir respiratorius nuo organinòs
sudòties garų ir dujų. Saugokitòs, kad nepatektų ant
odos, ∞ akis ir ant drabuÏių. Sulaistytus drabuÏius
nedelsdami nusivilkite. Darbo vietoje negerkite,
nevalgykite ir nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir
prauskite veidà su muilu prie‰ pertraukas ir baig´
darbà.
Gaisro atveju
Fury yra degus. Saugoti nuo ugnies. Gaisro gesinimui
naudoti putų, anglies dvideginio, ar sausų cheminių
medÏiagų gesintuvus. Degimo vietà izoliuoti. Evakuoti
pavòjui esanãius Ïmones ir gyvulius. Dòvòti visus
apsauginius drabuÏius ir dujokaukes. Nekvòpuoti
dūmų, garų ar rūko junginiais. Kenksmingi skilimo
produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas,
vandenilio cianidas, chloras, vandenilio chloridas.
Sandòliavimas
Laikykite sandariai uÏdarytà saugioje, gerai
ventiliuojamoje patalpoje, atskirai nuo maisto, vandens
ir pa‰arų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite
nuo drògmòs. Laikykite tik gamintojo taroje.

Taros nukenksminimas ir likuãių sunaudojimas
Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruop‰ãiai
praskalaukite tarà vandeniu 3 kartus, supilkite
i‰plovas ∞ purk‰tuvo rezervuarà ir i‰purk‰kite ant
dirbamos Ïemòs. Preparato arba tirpalo likuãių
negalima i‰pilti, nes jie yra Ïalingi gamtai. Tu‰ãià
i‰plautà tarà sunaikinkite pagal vietinius reikalavimus.
Pastaba !
Mūsų produkcija visi‰kai atitinka kokybòs
reikalavimus. Mes garantuojame uÏ jos sudòtines
dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos
yra pagr∞stos ilgameãiais lauko bandymais, oficialia ir
asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos
veislòs ar auginimo technologijų pasikeitimai gali
∞takoti preparato efektyvumà. Mes, preparatų tiekòjai,
neatsakome uÏ pablogòjusius rezultatus, atsiradusius
dòl prieÏasãių, kurių mes negalòjome numatyti
pesticidų registracijos metu ir pateikiant ∞ rinkà. Mes
taip pat neatsakome uÏ Ïalà, atsiradusià dòl preparato
naudojimo ne pagal paskirt∞ ar rekomendacijas.

® FMC Corporation registruotas prekòs Ïenklas ®1 BASF registruotas prekòs Ïenklas

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 pie acu ārsta.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā,
nekavējoties izskalot muti un dzert ūdeni mazās porcijās;
meklēt medicīnisko palīdzību. Ja cietušais ir bezsamaÀā vai
viÀam ir krampji, neizraisīt viÀam vemšanu un nelikt neko
mutē.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā,
nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija.
Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekºa
mar¶ējumu.
Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu,
specifisks antidots nav zināms.
Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67 042 473
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
š¶idruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā
esošo normatīvo aktu prasības.
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Lietošanas instrukcija
Fury®100 EW
Fjuri 100 e.ū.
Emulsija ūdenī
Darbīgā viela: zeta-cipermetrīns 100 g/I.
Re®istrācijas numurs: 0256
Re®istrācijas klase 2.
Insekticīds kaitēkºu apkarošanai ziemas un vasaras
kviešos un mieÏos, rudzos, tritikālē, auzās, ziemas un
vasaras rapsī, zirÀos, kartupeºos, cukurbietēs un
kāpostos.

Preparāta apraksts:
Fjuri ir piretroīdu grupas insekticids, kas satur darbīgo vielu
zeta-cipermetrīnu. Fjuri ir kontakta iedarbības insekticīds, kas
raksturojas ar augstu efektivitāti pret lielāko daºu kaitēkºu ar
grauzējtipa mutes orgāniem, kā arī pret kaitēkºiem ar sūcējtipa
mutes orgāniem, ja nonāk saskarē ar tiem.

Bites:
Neapsmidzināt ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ziedoša
rapša vai citu ziedošu kultūraugu apstrādi drīkst veikt pēc bišu
ikdienas lidojuma beigām un jābeidz vienu stundu pirms
ikdienas lidojuma sākuma. Nesmidzināt arī tad, ja
apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.

Lietošanas ieteikumi:
Apsmidzināt sējumus, kaitēklim parādoties.

Drošības prasības personālam:
Izvairieties no preparāta nokºūšanas uz ādas, acīs vai uz
ap®ērba. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie
aizsardzības līdzekºi: aizsargtērps, cieši pieguºošas
aizsargbrilles, P2 vai FFP2 tipa respirators ar daºiÀu filtru
EN 143, 149; ¶īmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc
darba nekavējoties novilkt darba ap®ērbu un nomazgāt rokas
un seju ar ūdeni un ziepēm. Darba ap®ērbu glabāt atseviš¶i.

Apstrādājamā kultūra

Kaitīgais organisms

Ziemas kvieši, vasaras
kvieši, ziemas mieži,
vasaras mieÏi, rudzi,
tritikāle, auzas
Ziemas rapsis,
vasaras rapsis

Labību lapgrauÏi (Oulema lichenis, Oulema melanopus), Laputis
(Sitobion avenae, Rhopalosiphon padi), Tripši (Thysanoptera),
Kviešu vārpu pangodiÀi (Contarinia tritici, Sitodiplosis mosellana)
KrustzieÏu spradÏi (Phyllotreta spp., Psylloides chrysocephala),
KrustzieÏu spīdulis (Meligethes aeneus)

0,1

2

42

Kartupeºi

Kartupeºu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata), Laputis
(Aphidoidea), Cikādes (Cicadinea)
ZirÀu laputs (Acyrthosiphon pisum)
Laputis (Aphis fabae), Tripši (Thysanoptera)
Kāpostu baltenis (Pieris brassicae), Kāpostu cekulkode (Plutella
maculipeennis), Kāpostu laputs (Brevocoryne brassicae)

0,1

2

7

0,07
0,1
0,1

2
2
2

7
7
7

ZirÀi
Cukurbietes
Kāposti

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība):
Fjuri drīkst jaukt ar citiem augu aizsardzības līdzekºiem. Šaubu
gadījumā konsultēties ar preparāta izplatītāju.
Ieteicamais darba š¶idruma daudzums:
Ūdens patēriÀš 200 - 400 l/ha. Lielāko apjomu lieto, ja augiem
ir bieza lapotne, lai vienmērīgi noklātu apstrādājamo virsmu.

Deva, Maksimālais apstrāžu Nogaidīšanas
l/ha
skaits sezonā
laiks, dienas
0,1
2
42

Darba š¶idruma sagatavošana:
Smidzinātājā iepilda 1/2 no paredzētā ūdens daudzuma, tad
uzsāk maisīšanu un pievieno nepieciešamo Fjuri daudzumu,
pēc tam pielej atlikušo ūdeni. Turpiniet maisīt š¶idrumu
transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.
Maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekºiem Fjuri bākā
iepilda pēdējo.
Pēc Fjuri lietošanas smidzinātājs ir kārtīgi jāiztīra. Šim nolūkam
var lietot kalcinēto sodu 2 -4kg/100 l ūdens.

Vides aizsardzības prasības:
¹oti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu
ietekmi ūdens vidē.
NepiesārÀot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā
iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un
ūdens teču tuvumā. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos
no vides piesārÀošanas. Preparāta izlīšanas gadījumā,
piesārÀoto materiālu savāc un ziÀo attiecīgajai Re®ionālajai
vides pārvaldei.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas
lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu
prasības un rekomendācijas.
Uzglabāšana:
Glabāt cieši noslēgtu ori®inālā iepakojumā sausā,
aizslēdzamā, labi vēdināmā un no sala pasargātā noliktavā,

temperatūrā no 0o līdz +40oC. Izvairīties no aizdegšanās
avotiem. Nesmē¶ēt!
Derīguma termiÀš glabājot neatvērtu ori®inālā iepakojumā 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Ievērojiet!
Daudziem insekticīdiem pastāv rezistences izveidošanās
iespēja. Rezistences veidošanos var veicināt daÏādi
kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori,
kurus nav iespējams paredzēt, tādēº mēs nevaram uzÀemties
atbildību par iespējamiem rezistences izraisītajiem
zaudējumiem. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās ir
noteikti jāievēro ieteiktās preparāta devas.
Juridiskā atbildība:
Preparāts tiek raÏots, rūpīgi kontrolējot raÏošanas procesu.
RaÏotājs garantējam tā sastāvdaºu savstarpējo atbilstību un
preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti
praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt.
daÏādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai re®ionam,
piemēram, laika apstākºi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi,
augu seka, lietošanas termiÀi, preparāta devas, maisījumi ar
citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās,
smidzināšanas tehnika u.c. ¹oti nelabvēlīgu apstākºu ietekmē
ir iespējamas izmaiÀas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu
bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem,
kas var rasties ieteikto instrukciju patvaºīgas neievērošanas un
ignorēšanas rezultātā preparāta raÏotāji un izplatītāji nevar
uzÀemties atbildību.
® = re®istrēta FMC tirdzniecības zīme
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