
Tirpalo kiekis l/ha 100 L/Ha 200 L/Ha 300 L/Ha

Rekomenduojama norma 100 ml 200 ml 300 ml

Padidinta norma 200 ml 300 ml 400 ml

Didelėms piktžolėms naikinti ir esant 
nepalakioms augti sąlygoms.

250 ml 500 ml 600 ml

Naudojimui kartu su graminicidais 250 ml 500 ml 600 ml
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Gamintojas:Platintojas: 

Prieš naudojant Herbi-AKtiv, reikia susipažinti su kartu naudojamų augalų 
apsaugos produktų naudojimo instrukcijomis ir atsižvelgti į nurodytus 
apribojimus.

Naudojimo instrukcija
Herbi-AKtiv yra priemonė vandeniui, kuris naudojamas purškimo tirpalui ruošti pagerinti.  
Priemonę Herbi-AKtiv ruošiant tirpalą reikia supilti pirmiausiai.

Naudojimo normos:

Tirpalo purškimui ruošimas 
1. Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu, įjungti maišytuvą 
2. Pamatuotą reikiamą Herbi-AKtiv kiekį įpilti į purkštuvo talpą 
3. Pamatuotą reikiamą augalų apsaugos produktų kiekį įpilti į purkštuvo talpą 
4. Nuolat maišant pripilti pilną talpą vandens.

Maišymas 
PRIEMONES HERBI-AKTIV NEGALIMA NAUDOTI SU KITOMIS LIPNIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS BEI SU 
AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS TURINČIŲ SAVO SUDĖTYJE ALIEJŲ.

Priemonė Herbi-AKtiv gali būti naudojama su įvairiais herbicidais, pvz., metsulfuron-metilu, 
tifensulfuron-metilu, tribenuron-metilu, florasulamu, bei fenoksi grupės herbicidais (MCPA, 2,4D, 
dicamba ir pan.)

Priemonė Herbi-AKtiv gali būti naudojama su herbicidų ir fungicidų mišiniais.

DĖMESIO 
TUSČIĄ PAKUOTĘ NAUDOTI KITIEMS TIKLSAMS DRAUDŽIAMA.

Saugojimas ir utilizavimas 
TUSČIĄ PAKUOTĘ KRUOPSČIAI IŠPLAUTI

Koncentruota priemonė augalų apsaugos 
produktų veiksmingumui pagerinti

Herbi-AKtiv yra priemonė, gerinanti augalų apsaugos priemonių 
skvarbą ir translokaciją, naudojama su sisteminiais herbicidais, 
ypač su sulfonilurėjos graminicidais bei fekonksi grupės 
herbicidais.

Herbi-AKtiv yra paviršiaus aktyvioji priemonė, skirta augalų 
apsaugos produktų  greitesniam poveikui bei jų veiksmingumo 
padidinimui, o taip pat padidina herbicidų veiksmingumą sunkiai 
naikinamoms piktžolėms kontroliuoti.

Talpa:

Sudėtis: 57,0 % etileno oksido ir propileno oksido kopolimerų.

Individualios apsaugos priemonės
Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų gyvuliams.

Saugumo priemonės
Operatoriaus bei vartotojo apsauga. Naudojant kartu su augalų apsaugos priemonėmis, būtina 
laikytis visų atsargumo priemonių, nurodytų šios priemonės gamintojo. Tuo atveju, jeigu asmens 
apsaugos priemonės, pateiktos šioje instrukcijoje, skiriasi nuo augalų apsaugos priemonės 
instrukcijos, būtina taikyti aukščiausio lygio apsaugos (įrangos) priemones. 

DARBO METU, DĖVĖTI TINKAMUS APSAUGINIUS DRABUŽIUS (KOMBINEZONUS), TINKAMAS 
PIRŠTINES, AVĖTI GUMINIAIS BATAIS, TURĖTI VEIDO APSAUGĄ (KAUKĘ).

NELAIMĖS ATVEJU ARBA BLOGAI PASIJUTUS, KREIPTIS Į GYDYTOJĄ (PARODYTI NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJĄ)
LAIKYTI SAUGIOJE VIETOJE SANDARIAI UŽDARYTOJE PAKUOTĖJE.
NAUDOJIMO METU DRAUDŽIAMA VALGYTI, GERTI IR RŪKYTI. 
PRIEŠ VALGANT IR PO DARBO PLAUTI RANKAS IR NEUŽDENGTĄ ODĄ.

ATSAKOMYBĖ
Visos mūsų teikiamos priemonės yra aukštos kokybės, tačiau negalime kontroliuoti jų saugojimo, 
pervežimo, maišymo arba naudojimo, nei oro sąlygų prieš, po arba purškimo metu, kurios gali 
įtakoti priemonės veiksmingumą. Dėl to visos įstatymuose numatytos sąlygos ir visos kitos 
garantijos, susijusios su kokybe ir naudingumu, yra netaikomos ir mes bei pardavimų tarpininkai 
neatsakome už negatyvius veiksmus, nuostolius arba sužalojimus, kurie įvyktų dėl priemonės 
saugojimo, taikymo ar naudojimo. Šių sąlygų mūsų darbuotojai arba atstovai negali keisti, 
nepriklausomai nuo to ar jie dalyvauja naudojant šį produktą.

Tinkamumo naudoti laikotarpis - 3 metai nuo pagaminimo datos.
Pagaminimo data – nurodyta ant pakuotės
Serijos Nr – nurodytas ant pakuotės

Herbi -AKtiv


