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Package MID : 276306 2302

Trade Name : VERBEN

Country : LATVIA

Nbre pages (19 p. max.) : 7 pages
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Artwork Type : BOOKLET LABEL

Specification : EU513-C

Printer : EMEA - CCL UK

Packing Location : EMEA - Cernay WF83/2754 
(F52)

Ticket No :

2302

2

Date :

Proof Cycle No :

COLOUR REFERENCES 
Number of Coulours used : 4

Cyan Magenta Jaune Noir

Last updated by : HOP!

Uzmanību
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas 
pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 
prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt 
smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no 
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz 
ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestam – telefons 112.

UFI: 37RA-R00R-K00S-2NYS

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas 
kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, speltas 
kviešu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un 
vasaras rudzu sējumos

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)
Darbīgās vielas: prokvinazīds 50 g/L, protiokonazols 200 g/L

Reģistrācijas Nr.: 0825
Reģistrācijas klase: 2
Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, 
bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem 
un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz 
+35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma 
neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz 
iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: 
Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, 
DK-1411 Kopenhāgena, Dānija 
Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: 
Corteva Agriscience, Tel. +371 2897 5155, www.corteva.lv

Neto: 5 L
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PIRMĀ PALĪDZĪBA 
Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 
minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA 
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties 
ar vielu. Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski 
izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar 
ūdeni un ziepēm.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI UN IEDARBĪBAS VEIDS
Verben satur divas aktīvās vielas – prokvinazīdu un protiokonazolu, kas ierobežo plaša klāsta graudaugu 
slimības  ziemas un vasaras miežos, ziemas un vasaras kviešos, speltas kviešos, ziemas un vasaras tritikālē 
un ziemas un vasaras rudzos. Verben ir aizsargājošs sistēmas iedarbības fungicīds ar translaminārām īpašībām 
plaša klāsta slimību ierobežošanai.

Verben efektivitāte ar devu 0.6 l/ha.

Ziemas kvieši, 
vasaras kvieši

Ziemas mieži, 
vasaras mieži

Ziemas rudzi, 
vasaras rudzi

Ziemas tritikāle, 
vasaras tritikāle

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis) XXX XX XX XX
Kviešu lapu pelēkplankumainība 
(Septoria tritici)

XX XX

Brūnā rūsa (Puccinia recondita) XX XX XX
Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis) XX XX
Miežu pundurrūsa (Puccinia hordei) XX
Miežu lapu tīklplankumainība 
(Pyrenophora teres)

XX

Stiebrzāļu gredzenplankumainība 
(Rhynchosporium secalis)

XX XX XX

Kviešu dzeltenplankumainība 
(Pyrenophora tritici –repentis)

XX XX

Stiebru lūšana (Ocilimacula yallundae) X XX XX
XXX- labi ierobežo - efektivitāte > 80%, XX-  vidēji ierobežo – efektivitāte 60-80%. X- vāji ierobežo – 
efektivitāte <60%.

Verben efektivitāte ar devu 1.0 l/ha.

Ziemas kvieši, 
vasaras kvieši

Ziemas mieži, 
vasaras mieži

Ziemas rudzi, 
vasaras rudzi

Ziemas tritikāle, 
vasaras tritikāle

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis) XXX XX XXX XXX
Kviešu lapu pelēkplankumainība 
(Septoria tritici)

XX XX

Kviešu dzeltenplankumainība 
(Pyrenophora tritici –repentis)

XXX XXX

Brūnā rūsa (Puccinia recondita) XXX XXX XXX
Dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis) XXX XXX
Miežu pundurrūsa (Puccinia hordei) XXX
Miežu lapu tīklplankumainība 
(Pyrenophora teres)

XXX

Stiebrzāļu gredzenplankumainība 
(Rhynchosporium secalis)

XXX XX XXX

Stiebru lūšana (Ocilimacula yallundae) XX XX XX
XXX- labi ierobežo - efektivitāte > 80%, XX-  vidēji ierobežo – efektivitāte 60-80%”.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS 

Apstrādājamie 
kultūraugi

Kaitīgais organisms Preparāta 
deva 
l/ha

Apstrādes laiks, 
norādījumi, 
piezīmes 

Nogaidī-
šanas 
laiks, 

dienās

Maksimā-lais 
apstrāžu 

skaits sezonā

Ziemas kvieši, 
speltas kvieši

Stiebru lūšana 
(Oculimacula yallundae)

0.6-1.0 Apsmidzināt 
sējumus 
profilaktiski vai arī 
parādoties slimības 
pirmajām pazīmēm, 
sākot ar kultūrauga 
cerošanas sākumu 
līdz divu mezglu 
stadijai (AS 25-32)

35 1

Ziemas kvieši, 
vasaras kvieši, 
speltas kvieši

Kviešu lapu 
pelēkplankumainība 
(Zymoseptoria tritici), 
brūnā rūsa (Puccinia 
recondita), dzeltenā 
rūsa (Puccinia 
striiformis), graudzāļu 
miltrasa (Blumeria 
graminis), kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 
(Pyrenophora tritici-
repentis)

0.6-1.0 Apsmidzināt 
sējumus, parādoties 
slimības pirmajām 
pazīmēm, sākot 
ar kultūrauga 
cerošanas vidu līdz  
ziedēšanas vidum 
(AS 25-65)

Non-printed area on
page 2 ONLY (on the

back of «Label A-code +
Barcode area»)

Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area printed

on the front page)
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Apstrādājamie 
kultūraugi

Kaitīgais organisms Preparāta 
deva 
l/ha

Apstrādes laiks, 
norādījumi, 
piezīmes 

Nogaidī-
šanas 
laiks, 

dienās

Maksimā-lais 
apstrāžu 

skaits sezonā

Ziemas mieži, 
vasaras mieži

Miežu lapu 
tīklplankumainība 
(Pyrenophora 
teres), stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 
(Rhynchosporium 
secalis), pundurrūsa 
(Puccinia hordei), 
graudzāļu miltrasa 
(Blumeria gramnis)

0.6-1.0 Apsmidzināt 
sējumus, parādoties 
slimības pirmajām 
pazīmēm, sākot 
ar kultūrauga 
cerošanas vidu līdz 
vārpas piebriešanas 
karoglapas makstī 
fāzes beigām (AS 
30-49)

35 1

Apstrādājamie 
kultūraugi

Kaitīgais organisms Preparāta 
deva 
l/ha

Apstrādes laiks, 
norādījumi, 
piezīmes 

Nogaidī-
šanas 
laiks, 

dienās

Maksimā-lais 
apstrāžu 

skaits sezonā

Ziemas tritikāle Stiebru lūšana 
(Oculimacula yallundae)

0.6-1.0 Apsmidzināt 
sējumus 
profilaktiski vai arī 
parādoties slimības 
pirmajām pazīmēm, 
sākot ar kultūrauga 
cerošanas sākumu 
līdz divu mezglu 
stadijai (AS 25-32)

35 1

Ziemas tritikāle, 
vasaras 
tritikāle*

Kviešu lapu 
pelēkplankumainība 
(Zymoseptoria tritici), 
brūnā rūsa  (Puccinia 
recondita), dzeltenā 
rūsa (Puccinia 
striiformis), graudzāļu 
miltrasa (Blumeria 
graminis), kviešu lapu 
dzeltenplankumainība 
(Pyrenophora tritici-
repentis), stiebrzāļu 
gredzenoplankumainība 
(Rhynchosporium secalis)    

0.6-1.0 Apsmidzināt 
sējumus, parādoties 
slimības pirmajām 
pazīmēm, sākot 
ar kultūrauga 
cerošanas vidu līdz  
ziedēšanas vidum 
(AS 25-65)

Apstrādājamie 
kultūraugi

Kaitīgais organisms Preparāta 
deva 
l/ha

Apstrādes laiks, 
norādījumi, 
piezīmes 

Nogaidī-
šanas 
laiks, 

dienās

Maksimā-lais 
apstrāžu 

skaits sezonā

Ziemas rudzi Stiebru lūšana 
(Oculimacula yallundae)

0.6-1.0 Apsmidzināt 
sējumus 
profilaktiski vai arī 
parādoties slimības 
pirmajām pazīmēm, 
sākot ar kultūrauga 
cerošanas sākumu 
līdz divu mezglu 
stadijai (AS 25-32)

35 1

Ziemas rudzi
vasaras rudzi*

Brūnā rūsa  (Puccinia 
recondita), stiebrzāļu 
gredzenplankumainība 
(Rhynchosporium secalis, 
graudzāļu miltrasa 
(Blumeria graminis)

0.6-1.0 Apsmidzināt 
sējumus, parādoties 
slimības pirmajām 
pazīmēm, sākot 
ar kultūrauga 
cerošanas vidu līdz 
vārpas piebriešanas 
karoglapas makstī 
fāzes beigām (AS 
30-49)

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. 

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga 
par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu 
aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem. 

Mazākās Verben devas var lietot, kad slimību izplatība ir neliela. Nokavēta aptrāde samazina produkta 
efektivitāti.

APSTĀKĻI APSTRĀDES LAIKĀ
Lietot Verben labos augšanas apstākļos. Izvairieties produktu lietot uz stresa novājinātiem augiem. Augu stresu 

var radīt tādi apstākļi kā salnas, sausums, pārlieku augsts augsnes piesātinājums ar ūdeni, mikroelementu 
trūkums un kaitēkļi. Lietojot Verben, nav īpašu norādījumu attiecībā uz temperatūru, tomēr ļoti saulainos 
apstākļos un gadījumos, kad gaisa temperatūra, pārsniedz 25 °C, ieteicams preparātu lietot no rīta vai vakarā. 

AUGSNE 
Verben var  lietot visos augsnes tipos

LIETUS NOTURĪBA 
Verben ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc smidzināšanas.

TVERTNES MAISĪJUMI (SAVIENOJAMĪBA) 
Verben var tikt izmantots tvertnes maisījumos ar  izplatītākajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

PĒCKULTŪRAS 
Pēckultūras (normāla augu maiņa) – nav ierobežojumu pēckultūraugu izvēlē.

PĀRSĒJA 
Gadījumā, ja kultūraugs jāpārsēj - nav ierobežojumu nākamajiem sētajiem kultūraugiem.

ŪDENS DAUDZUMS 
Lietojiet Verben ar ūdens daudzumu 150 līdz 400 litriem uz hektāra. Mazāko ūdens daudzumu lietot tikai 
gadījumos, kad kultūraugu zelmenis ir neliels. Vēlāk sezonā, kad kultūraugs aug blīvāk, ūdens daudzumu 
nepieciešams palielināt līdz 200 – 300 litriem uz hektāra.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA 
Tvertni uzpildiet ar tīru ūdeni līdz pusei.  Ielejiet smidzinātāja tvertnē nepieciešamo preparāta daudzumu, 
ieslēdziet maisītāju un uzpildiet pārējo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīšanu arī smidzināšanas laikā.

Izmantojot darba šķidruma sagatavošanas tvertni 
Lietojot darba šķidruma sagatavošanas tvertni, vispirms piepildiet to līdz pusei ar ūdeni, tad pievienojiet 
vajadzīgo Verben daudzumu, kurš pēc tam tiek iesūkts smidzinātāja tvertnē, kamēr tīrais ūdens tiek pievienots 
darba šķidruma sagatavošanas tvertnē. Atkārtot procedūru ar apakšējā vārsta atvēršanu/aizvēršanu, kamēr 
vairs nav redzamas Verben atliekas tvertnē.
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SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA  
Lai novērstu nākošo apstrādājamo kultūraugu, izņemot graudaugus, iespējamos bojājumus, smidzināšanas 
iekārta pēc lietošanas ir rūpīgi jānomazgā gan no iekšpuses, gan ārpuses.
1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām nomazgājiet to no ārpuses.
2. Izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un iztukšojiet to, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. 
Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz pusei un pievienojiet rekomendēto daudzumu All Clear1 Extra. 
Samaisiet un izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām. Piepildiet tvertni pilnu ar ūdeni un 
ieslēdziet maisītāju uz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet 
smidzinātāju pilnībā.
4. Sprauslas un filtri jānoņem un jāizmazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem 
ūdens.
5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet 
smidzinātāju pilnībā.
6. Mazgāšanas un skalošanas ūdeņi jānovirza vietās, kur tie nevar nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un nevar 
nonākt gruntsūdeņos vai virszemes ūdens tilpnēs. Neizsmidzināt uz jutīgiem kultūraugiem vai tīrumos, kur 
tos paredzēts audzēt.
Piezīme: Ja tvertni nav iespējams iztukšot pilnībā, 3. punktā minētās darbība ir jāatkārto, pirms veic 4. punktā 
minētos pasākumus.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA NO ĀRPUSES 
Smidzinātāja un traktora tīrīšana ir jāveic vai nu uz apstrādātās platības vai arī jāizmanto speciāls tīrīšanas 
laukums, kurā ir ierīkots atsevišķs atlikumu savākšanas konteiners. Tīrot smidzinātāju uz lauka, smidzinātājam 
ir jābūt aprīkotam ar nepieciešamajām mazgāšanas iekārtām, kā arī mazgājamā ūdens daudzumam jābūt 
pietiekamam.

PRETREZISTENCES STRATĒĢIJA 
Verben ir kombinēta formulācija ar divām  darbīgajām vielām – prokvinazīdu un protiokonazolu. 
Prokvinazīds ir kvinazolinonu   grupas fungicīds, kas pieder azanaftalēnu grupai, kuru mērķis ir signālu 
transdukcija, kas kavē apresorālās sēklotnes, kas parasti kalpo par infekcijas pārnēsātāju augos, attīstību. 
Fungicīdu pretrezistences komiteja (FRAC) ir iedalījusi prokvinazīdu 13. rezistences grupā ar vidēju rezistences 
attīstības risku. 
Protiokonazols ir triazolentīna grupas fungicīds. Tas pieder DMI (demetilēšanas inhibitoru) grupai un SBI 
(sterolu biosintēzes inhibitori) Klasei I. To darbības mehānisms novērš inficēšanās procesu, biosintezējot 

sterīnu augu membrānās. Fungicīdu pretrezistences komiteja (FRAC) ir iedalījusi protiokonazolu 3. rezistences 
grupā ar vidēju rezistences attīstības risku.
Lietojiet Verben saskaņā ar instrukcijām par mērķa organismiem (slimībām) norādītajās attīstības stadijās. 
Izmantojiet Verben kā daļu no integrētās augu aizsardzības (IAA) stratēģijas, kas ietver citas augu aizsardzības 
metodes. Apmeklējiet FRAC tīmekļa vietni, lai iegūtu papildu informāciju par graudaugu fungicīdu rezistences 
pārvaldību.

TUKŠĀ TARA 
Iepakojumu pēc iztukšošanas tūlīt izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni izmantot darba 
šķidruma pagatavošanai. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to 
likvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZIBA  
Ļoti toksisks ūdens organisiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdensorganismus, ievērot 10 m aizsargjoslu 
līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt 
smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 
pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai 
vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA 
Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un 
lopbarības. Uzglabāt sausā un no sala pasargātā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA 
Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, 
taču, tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī 
par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības 
efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai 
piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību 
par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. 
Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās 
produktu lietošanā.

1Registered trademark – FMC Agricultural Solutions
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Uzmanību
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas 
pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 
prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt 
smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no 
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz 
ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestam – telefons 112.

UFI: 37RA-R00R-K00S-2NYS

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas 
kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas rudzu, speltas 
kviešu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un 
vasaras rudzu sējumos

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC)
Darbīgās vielas: prokvinazīds 50 g/L, protiokonazols 200 g/L

Reģistrācijas Nr.: 0825
Reģistrācijas klase: 2
Uzglabāšana: Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, 
bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem 
un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz 
+35°C.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma 
neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz 
iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs: 
Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, 
DK-1411 Kopenhāgena, Dānija 
Corteva Agriscience Denmark A/S konsultants Latvijā: 
Corteva Agriscience, Tel. +371 2897 5155, www.corteva.lv
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