
FREQUENT 

HERBICIDAS 

Veiklioji medžiaga: Fluazifop-p-butilas 125 g/l (12,29 %) 

Produkto forma: koncentruota emulsija. 

Herbicidas, skirtas vienmečių ir daugiamečių vienaskilčių piktžolių kontrolei žieminiuose ir 

vasariniuose rapsuose, pupose ir žirniuose. 

Skirtas profesionaliajam naudojimui. 

 

   
 

PAVOJINGA 

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 

Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. 

Labai toksiška 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. 

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerozolio. 

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

priemones. 

PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 

BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. 

NESKATINTI vėmimo. 

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. 

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. 

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 pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 

7 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties ir 

bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos. 

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio 

vandens telkinių ir iki melioracijos griovių. 

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio 

paskirties žemės. 

Siekiant apsaugoti gruntinį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto savo sudėtyje 

turinčio fluazifop-p-butilo dažniau kaip kas dvejus metus tame pačiame lauke. 



Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 

2362052 

Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l 

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės 

Registracijos Nr. AS2-105H(2019) 

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 

Galiojimo laikas: 2 metai 

Registracijos savininkas: Platintojas: 

Sharda Cropchem España SL 

Edificio Atalayas Business Center, 

Carril Condomina nº 3, Planta 12, 

30006, Murcia, 

Ispanija 

Tel.: +34868127589; Fax: +34868127588 

 

UAB 

„Scandagra“, Biochemikų g. 6, 

LT-57234, Kėdainiai, 

Lietuva, 

Tel/fax: (8 347) 41551 

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Herbicidas, skirtas vienmečių ir daugiamečių vienaskilčių piktžolių kontrolei žieminiuose ir 

vasariniuose rapsuose, pupose ir žirniuose. 

Kultūra 
Naikinamos 

piktžolės 
Purškimo laikas 

Produkto kiekis 

l/ha 

Žieminiai ir vasariniai rapsai 

Vienmetės 

vienaskiltės 

piktžolės 

Purkšti, kai 

piktžolės turi 2–4 

lapelius. 

2,0 

Žieminiai ir vasariniai rapsai 

Daugiametės 

vienaskiltės 

piktžolės 

Purkšti, kai 

piktžolės turi 4–6 

lapelius (10–15 cm 

aukščio) 

3,0 

Pupos (žalios su ankštimis, 

džiovintos), žirniai (žali su 

ankštimis, be anksčių ir 

džiovinti) 

Vienmetės 

piktžolės 

Purkšti, kai 

piktžolės turi 2–4 

lapelius. 

2,0 

Pupos (žalios su ankštimis, 

džiovintos), žirniai (žali su 

ankštimis, be anksčių ir 

džiovinti) 

Daugiametės 

piktžolės 

Purkšti, kai 

piktžolės turi 4–6 

lapelius (10–15 cm 

aukščio) 

3,0 

 

Rekomenduojamas vandens kiekis: 150–400 l/ha. 

Didžiausias apdorojimų skaičius: 1 

 

KARENCIJA 
Laikotarpis nuo purškimo iki derliaus nuėmimo: 

Žieminiai ir vasariniai rapsai - 90 dienų; 

Pupos, žirniai – 42 dienos. 



 

Piktžolių jautrumas purškiant 2,0 l/ha norma 

Jautrios piktžolės 

Pelinis pašiaušėlis Alopecurus myosuroides 

Tuščioji aviža Avena fatua 

Paprastoji rietmenė Echinochloa crus-galli 

Piktžolių jautrumas purškiant 3,0 l/ha norma 

Jautrios piktžolės 

Paprastasis varputis Elymus repens 

Alepinis sorgas Sorghum halepense 

 

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Tiksliai atmatuoti reikalingą purškimui produkto kiekį. Į purkštuvo talpą supilti pusę purškimui 

skirto vandens. Įjungti maišytuvą ir supilti produktą. Dirbant maišytuvui supilti trūkstamą 

vandens kiekį. Tuščią produkto pakuotę triskart išskalauti vandeniu, o paplavas supilti į baką su 

tirpalu. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Po darbo purkštuvą gerai išplauti. 

Nepakankamai išplauta purškimo įranga, gali pakenkti vėliau apdorojamiems augalams. 

 

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMAS 
FREQUENT sudėtyje yra veikliosios medžiagos fluazifop-p-butilo, kuris priklauso ACC 

inhibitoriams. Siekiant sumažinti piktžolių atsparumo atsiradimo, siūlomos rekomendacijos: 

1. naudokite rekomenduojamą herbicido normą; 

2. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą; 

3. purkškite, kai piktžolės herbicidui yra jautriausios, nurodytu laiku; 

4. FREQUENT pasėlyje naudokite tik vieną kartą; 

5. tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus. 

 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

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. 

Jei nupurkštas FREQUENT pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių žuvo, kitus žemės ūkio 

augalus galima sėti tik po 30 dienų. 

 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo 

drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti 

pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m
2
) arba medvilninio ir poliesterio audinio 

(tankumas >200 g/m
2
) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias 

pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar 

kt. 

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba 

ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio 

(tankumas >300 g/m
2
) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m

2
) bei avėti 

tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius 

būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374). 



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

dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei būtina mūvėti 

pirštines. 

Pašalinių žmonių ir gyventojų apsaugai operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 7 metrų 

apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir 

bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijų ribos. 

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, 

negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. 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 laikantis galiojančių 

teisės aktų reikalavimų. 

 

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. 

 

LAIKYMAS 

Saugoti originalioje, sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje, toliau nuo šilumos šaltinių, 

elektros prietaisų, gerai vėdinamoje patalpoje. 

Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimo, gyvulių pašaro, saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 

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. 


