
Pirmoji pagalba
Įkvėpus: nukentėjusįjį išveskite į gryną orą, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant plaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jei sudirginimas nepraeina, 
kreipkitės į medikus.
Patekus į akis: nedelsdami kelias minutes plaukite gausiu kiekiu tekančio vandens. Jeigu 
nešiojate, išsiimkite kontaktinius lęšius ir toliau plaukite. Apsaugokite nepažeistą akį. Jei 
dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus: nedelsiant skalaukite burną, gerkite daug vandens, kreipkitės į gydytoją nedelsdami. 
Niekada nesukelkite vėmimo ir negirdykite/nepilkite į burną, jei auka be sąmonės arba ją ištiko 
traukuliai.
Informacija gydytojui: gydymas simptominis (detoksikacija, gyvybinių funkcijų atstatymas), 
specifi nis priešnuodis nežinomas.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112

 BASF registruotas prekės ženklas 81065989 LT 1022-Lithuania
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Efi lor

FUNGICIDAS
Apsauginis ir sisteminis fungicidas žieminių bei vasarinių rapsų apsaugai nuo 
grybinių ligų.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos



NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
AUGALAI IR LIGOS
Žieminiai ir vasariniai rapsai
Baltasis (sklerotinis) puvinys Sclerotinia sclerotiorum
Juodoji dėmėtligė  Alternaria brassicae
Pilkasis kekerinis puvinys  Botrytis cinerea
Norma
0,7-1,0 l/ha 
Purškimo laikas

Ligos Fungicidų naudojimo laikas Rapsų augimo 
tarpsnis

Baltasis (sklerotinis) puvinys*
(Sclerotinia sclerotiorum)

Žydėjimo metu, pradėjus kristi 
pirmiems žiedlapiams.

BBCH 63-65

arba
Juodoji dėmėtligė
(Alternaria brassicae)

Žydėjimo pabaigoje arba ligai 
pradėjus plisti ant ankštarų

BBCH 69-75

*Purškiant nuo baltojo (sklerotinio) puvinio, bus dalinai apsaugota ir nuo pilkojo 
kekerinio puvinio.
Didžiausias purškimų skaičius – 1, ne vėliau kaip iki derliaus nuėmimo likus 
42  dienoms.
Vandens kiekis
Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 400 l/ha. Vandens kiekį rinkitės atsižvelgdami 
į augalų tankumą ir aukštį. Augalų lapai ir stiebai turi būti gerai padengti tirpalu. 
Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo tarpsniuose 300 - 400 l/ha.
Tirpalo paruošimas
Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite 
reikiamą kiekį Efilor ir baikite pilti vandenį. Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo 
laiką. Neruoškite daugiau mišinio, nei planuojate sunaudoti. Po purškimo turi praeiti 
1  valanda be lietaus. 
Maišymas
Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais, kreiptis į registracijos savininko 
atstovą.



Dėmesio !
Siekiant apsaugoti bites apdulkintojas, purkšdami Efilor, kai rapsai žydi pavasarį ir/
arba kai rudenį žydi svėrės ir garstukai, nemaišykite jo su insekticidais, kenksmingais 
bitėms.
Saugos priemonės
Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.
Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius būtina ir 
purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą 
nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) bei avėti tvirtą 
avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias 
standartą EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo 
(≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Einant į javų 
apdorotus plotus rekomenduojama mūvėti pirštines, dėvėti ilgas kelnes, marškinius 
ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. 
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio 
sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti 
vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Plauti rankas pertraukų metu ir po 
darbo. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, užterštus drabužius 
nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina 
sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Sandėliavimas
Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje. Laikykite 
atskirai nuo maisto, vandens ir pašarų, vaikams neprieinamoje vietoje. Saugokite nuo 
žemesnių kaip 0° C temperatūrų. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių 
saulės spindulių. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 24 mėnesius.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, 
pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto 
skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo 
įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5  barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas 
vanduo supilamas į purkštuvą.
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti 
švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo 
pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Tuos 
pačius veiksmus pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys 
švari.
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties 
produktais apdoroto lauko.



Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, 
kurios turi būti surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių 
organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto 
pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų 
tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).
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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