
DIFENZONE 

FUNGICIDAS  

 

Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l (26%) 

Produkto forma: koncentruota emulsija 

 

DIFENZONE – sisteminio veikimo fungicidas obelims ir kriaušėms apsaugoti nuo rauplių. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui 
 

 

  

 

 

PAVOJINGA 
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį 

Sukelia smarkų akių dirginimą 

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą 

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus 

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą 

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo 

instrukcijos nurodymus 

Stengtis neįkvėpti rūko/garų 

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos 

priemones 

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 

BIURĄ arba kreiptis į gydytoją 

NESKATINTI vėmimo 

Surinkti ištekėjusią medžiagą 

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.  

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 25 metrų apsaugos zoną iki paviršinių 

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). 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 

8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

 

Pakuotė: 1 l 

Registracijos Nr.: 0454F/13 

Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo 

Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo 

Galiojimo laikas:        2 metai 
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Registracijos savininkas: SHARDA EUROPE b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, 

Belgija. Tel. +32(0)2 466.44.44, Faks. +32(0)2 463.36.58 

Gamintojas: SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt. Ltd., Domnic Holm, 29
th 

Road, Bandra 

(W), 400050 Mumbai, Indija 

 

Importuotojai ir platintojai: 

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 
DIFENZONE – sisteminio veikimo fungicidas obelims apsaugoti nuo rauplių. Produktas veikia 

sistemiškai, t.y. patekęs ant augalo įsiskverbia į jį, tolygiai pasiskirsto audiniuose ir stabdo 

sterolų biosintezę grybo ląstelėse ir naikina patogeninių grybų haustorijas. Veikia profilaktiškai 

ir gydo (naikina ligas, kai jos dar nėra smarkiai išplitusios). Veikia 10–14 dienų. Apdorojus 

augalus produktu maždaug po 2 valandų lietus efektyvumui įtakos neturi. 

 

Obelys, kriaušės 

Rauplės (Venturia inaequalis) 

 

Purškimo laikas 
DIFENZONE pirmą kartą purškiama prognozavimo signalizatoriams užfiksavus infekciją. 

Pakartotinai purškiama po 10–14 d. Smarkiai plintant ligai intervalai tarp  purškimų sutrumpinami 

iki 10 dienų. Sodo apsaugos sistemoje purškimą DIFENZONE kaitalioti su kitų cheminių grupių 

fungicidais. Tinka integruotai augalų apsaugos sistemai. 

Rekomenduojama naudoti, kai oro temperatūra aukštesnė kaip 12°C. 

Purškimo norma: 0.2 l/ha 

Vandens kiekis: 1000–1500 l/ha 

Vandens  kiekį reikia koreguoti pagal medžių dydį ir lapijos kiekį. 

Didžiausias purškimų skaičius - 3. 

 

FITOTOKSIŠKUMAS 

Tinkamai naudojant nefitotoksiškas. 
 

KARENCIJA 

Nuo paskutinio purškimo iki vaisių skynimo turi praeiti ne mažiau kaip 21 dienos. 

 

PURŠKIMO TECHNIKA 

Purškiama tik traktoriniais sodo purkštuvais. 

 

TIRPALO RUOŠIMAS 
Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Pusę purkštuvo rezervuaro 

pripildykite švariu vandeniu. Pildami produktą gerai suplakite ir reikiamą kiekį supilkite į 

purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandenį ir vėl gerai 

išmaišykite. 

 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo 

greitis yra didesnis nei 3 m/s.  

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų 

išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų 

pastatų teritorijas. 
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ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 
Neatmetama galimybė, kad naudojant produktą gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų 

populiacijos, ko pasekoje efektyvumas gali sumažėti. Produkto veiklioji medžiaga 

(difenokonazolas) priklauso cheminei triazolų grupei. Pagal veikimo pobūdį ji priskiriama DMI 

fungicidams (FRAC kodas G1). Atsparumo išsivystymo rizika DMI fungicidams vertinama kaip 

vidutinė, todėl turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės. 

DIFENZONE būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu 

purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos ir nepurkškite 

daugiau 3 kartų per sezoną. Skirtingai veikiančių fungicidų naudojimas mišiniuose ar pakaitomis 

mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką. 

 

SAUGOS PRIEMONĖS 
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 6 tipo apsauginę 

aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034) bei 

avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias 

standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti 

apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Esant pavojui įkvėpti 

garų/aerozolių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo dalelių, atitinkančias 

standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 

14387). 

Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms 

atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). 

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams 

dirbantiems fungicidu DIFENZONE apdorotuose plotuose būtina dėvėti apsauginius rūbus, 

mūvėti apsaugines pirštines ir avėti sandarius batus. 

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su 

produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas 

nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus 

drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai 

nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal 

galiojančius teisės aktų reikalavimus. 

 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu 

su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu 

nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) 

vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba 

etiketę. 

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 

8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos 

produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto 

vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų 

pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. 

Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą 

nustatančiais teisės aktais. 

 

SAUGOJIMAS 

Preparatą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje 
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patalpoje, ne aukštesnėje kaip +40
0
C ir ne žemesnėje kaip -10

0
C temperatūroje, atskirai nuo maisto 

produktų, vandens, pašarų ir trąšų. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 

PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA 
Preparatas nedegus, tačiau gaisro metu gali išsiskirti kenksmingi garai (azoto oksidas, chloro 

vandenilis, ciano vandenilis, anglies monoksidas). Gesindami dėvėkite dujokaukes su 

kombinuotais filtrais. Gesinti galima vandeniu, gesinimo milteliais, anglies dioksidu, putomis, 

smėliu. Nutekančiam vandeniui surinkti, padarykite laikinas žemės sankasas. 

 

APLINKOS APSAUGA 
Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto 

likučiais, tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti. Tuščią tarą 

sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

 

DARBŲ SAUGA 
Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos, aprangos ar į akis. Nekvėpuokite išpurkšta dulksna. 

Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, gumines pirštines, akių bei veido apsaugos 

priemones. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą nusiprauskite vandeniu 

ir muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius. Po darbo aprangą išplaukite, o asmenines 

apsaugos priemones išvalykite. 

 

PASTABA 
Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už 

pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas. 


