
Curbatur®1 (2x5 L)
Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji 
priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, spelta kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, 
žieminių ir vasarinių kvietrugių, rugių ligų.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

Juventus® 90 (2x5 L)
Juventus 90 – sisteminis triazolų klasės fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir 
vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo 
grybinių ligų ir kaip augimo reguliatorius žieminiams rapsams.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

® = BASF registruotas prekės ženklas
®1 = registruotas Bayer AG, Vokietija prekės ženklas4x5 L

Juventus® + Curbatur®1

Juventus® 90
FUNGICIDAS
Veiklioji medžiaga: metkonazolas 90 g/l (8,6 %)
Produkto forma: tirpus koncentratas (SL)
ATSARGIAI
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Neįkvėpti rūko / garų / aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: Kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 m apsaugos zoną iki paviršinio vandens 
telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą 
telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112
Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112
Registracijos numeris: AS2-53F(2019)
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 4 metai nuo pagaminimo datos
Laikymas: Laikomas temperatūroje nuo 0 iki +40 °C
Užregistravo: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva
Gamintojas: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva, 
Telefonas: +370 5 2107450

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

Curbatur®1

FUNGICIDAS
Veiklioji medžiaga:  protiokonazolas 250 g/l (24,83% w/w).
Produkto forma:  koncentruota emulsija.
ATSARGIAI
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos 
nurodymus.
Sudėtyje yra protiokonazolo. Gali sukelti alerginę reakciją.
Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio 
vandens telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis yra didesnis nei 2 proc., būtina 
išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos 
telefonu: 112
Registracijos Nr.:  AS2-80F(2018)
Pagaminimo data:  žiūrėti ant pakuotės
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas:  ne trumpiau kaip 2 metai
Gamintojas: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Vokietija.
Užregistravo: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Vokietija.
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-5 210 74 50

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJĄ!

(01)04041885239518
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