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Kleepaine taimekaitsevahenditele
Kasutamiseks paagisegus herbitsiidiga

Virsmas aktīva viela, kas nodrošina optimālu dažādu 
augu aizsardzības līdzekļu uzņemšanu augos
Satur metiloleātu un oleīnskābes maisījumu.
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Pirmā palīdzība:
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā 

ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisku palīdzību.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša 

ūdens strūklā 15 minūtes. Konsultēties ar acu ārstu.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un 

izdzert 100 ml ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 
aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana, specifisks antidots nav zināms. Saindēšanās 
informācijas centra tālrunis: 67 042 473 

Drošības prasības un personāla drošība
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, 
neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu”. Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, 
apģērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, 
aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar daļiņu filtru EN 143, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi (EN 374) 
un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar 
ūdeni un ziepēm.

Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot 
ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma 
pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Virsmas aktīvā viela
Virsmas aktīva viela, kas nodrošina optimālu dažādu augu aizsardzības līdzekļu 
uzņemšanu augos
Satur metiloleātu un oleīnskābes maisījumu.

Preparāta apraksts
Dash ir aktīva virsmas viela, kas darbojas kā mitrinātājs un uzlabo preparātu nokļūšanu caur 
augu virsmas vaska kārtu iekšā augā. Tas palielina pielipšanas spēju pie lapu virsmas, veido 
lielāku kontaktsaskari ar uzsūcošo virsmu un līdz ar to ciešāku ūdens pilienu nonākšanu uz 
auga, tādējādi samazinot preparāta zudumus.
Dash samazina arī darba šķidruma pH. Augsts pH var būtiski samazināt dažu preparātu 
efektivitāti uz atsevišķām nezālēm. 

Lietošanas ieteikumi
Dash ir lietojams maisījumos ar dažādiem augu aizsardzības līdzekļiem. 

Dash 0.5 –1.0 l/ha + herbicīds Focus Ultra 1.0 – 2.0 l/ha reģistrētājās kultūrās 
(Skatīt Focus Ultra etiķeti);
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Dash 0.5 l/ha – 1.0 l/ha + 40 – 70 g/ha Biathlon 4D graudaugu sējumos. Dash uzlabo Biathlon 
4D efektivitāti uz nezālēm, samazina nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmi, uzlabo lietus noturību. 
(Skatīt Biathlon 4D etiķeti)
Dash 0.5 – 1.0 l/ha + Clamox 2.0 l/ha Clearfield rapša sējumos. (Skatīt Clamox lietošanas 
instrukciju.)
Nelietot Dash maisījumos ar citiem preparātiem, ja gaisa temperatūra pārsniedz +25 °C ir 
spoža saule un augi ir cietuši no stresa.

Darba šķīduma sagatavošana
Piepildiet ½ līdz 2/3 smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet 
nepieciešamo preparāta daudzumu un piepildiet tvertni ar ūdeni. Pašās beigās pievienojiet 
virsmas vielu Dash.

Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā virs 0 °C, pasargāt 
no tiešas saules staru iedarbības. Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā 
- 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 
10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības 
līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. 
Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu 
tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto 
materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” 
ietverto likumu prasības un rekomendācijas.

Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu 
savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti.
Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var 
ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai un reģionam, piemēram, laika apstākļi, 
augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi 
ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti 
nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā vai arī kultūraugu 
bojājumi. Par šīm iespējamām sekām kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto 
instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā, preparāta ražotāji un izplatītāji 
nevar uzņemties atbildību.
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Ettevaatusabinõud:
Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset! Kanda hingamisteede kaitsevahendit.

Esmaabi:
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.
Nahaga kokkupuutel: Võtta seljast määrdunud riided.
Pesta nahapinda kohe seebi ja veega.
Silma sattumisel: Loputadakiiresti voolava vee all 15 minutit (silmalaud avatud). Pöörduda arsti poole.
Suhu sattumisel: Loputada kohe suu ja juua rohkesti  vett. Pöörduda arsti poole. Spetsiifilist vastumürki pole 
teada. Rakendada sümptomaatilist ravi

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist 
veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Kasutusvaldkond:
Dash on mitte-iooniline pindaktiivne aine, mis parandab erinevate taimekultuuride taimekaitsevahendite 
neeldumist taimedesse

Toime:
Dash parandab vees lahustuva taimekaitsevahendi neeldumist läbi taime lehtedel olevast vahakihist. 
Sealjuures võimaldab lahustada mõlemaid: vees lahustuvat ainet (taimekaitsevahend) ja õli/rasva-aineid 
(lehel olev vahakiht). See omadus on suurendanud läbitungimist lehe sisse.  
Dash vähendab pindpinevust ja tekitab veepiiskadele suurema kontaktpinna. Pritsimislahus kleepub 
ühtlasemalt. 
Dash vähendab pritsimislahuse pH-d. Kõrge pH tase võib mõnede umbrohuliikide pinnal mõne 
taimekaitsevahendi mõju vähendada.

Kasutusjuhend:
Dash’i kasutatakse erinevate taimekaitsevahendite neeldumise ja efektiivsuse parandamiseks. Iga üksiku 
toote etiketil on kirjeldatud Dash’iga segamise soovitused erinevatele kultuuridele kasutamiseks. Dash’i 
kulunorm on 0,5 – 1,0 l/ha sõltuvalt soovitusest kindlale taimekaitsevahendile. Kulunorm vastab 0,5 – 1,0 % 
kontsentratsioonile sõltuvalt pritsimislahuse hulgast. 
Hoiduda Dash’i kasutamisest eredast päikesest ja kõrgetest temperatuuridest (>25 °C) tingitud stressis 
kultuuridel.
 
Paagisegud:
Dash’i võib segada väga mitmete taimekaitsevahenditega. Esimesena lisa taimekaitsevahend(id) ja 
viimase komponendina lisa Dash.

Hoiustamine:
Säilitada originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja ventileeritavas 
lukustatud kohas. Hoida külmumise eest. Säilivus originaalpakendis nõuetekohaselt hoiustatuna 2 aastat.

Pakendite kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada 
taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud 
taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Tähelepanu!
Tootja ei vastuta halbade tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused 
kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, vastupanuvõime kasv jm. (mida preparaadi registreerimisel 
ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha).
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Dash®

Virsmas aktīvā viela, kas nodrošina optimālu dažādu augu aizsardzības 
līdzekļu uzņemšanu augos.
Emulsijas koncentrāts
Satur metiloleātu un oleīnskābes maisījumu
Satur kaitīgas vielas: solventnafta, taukskābes, C16-18 un C18- unsatd.,
Me esters, fatty alcohol, ethoxylated, propoxylated, phosphoric ester, acidic, 
polymer; Starting materials, kas uzskaitītas EINECS
Briesmas
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 Kairina ādu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
P264 Pēc izmantošanas mazgājiet piesārņotās ķermeņa daļas kārtīgi nomazgāt.
P280f Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus/sejas aizsargus.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P261 Izvairīties ieelpot dūmus
P301+ P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS 
CENTRU vai ārstu.
P305 + P351 +P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas 
minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt 
skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P303 + P352 SASKARĒ AR ĀDU (Vai matiem): Nomazgāt ar lielu daudzumu 
ziepēm un ūdeni.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P262+P364 Noņemt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
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.
SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 metru aizsargjoslu līdz 
ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 
112
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0 līdz 
+30 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no 
izgatavošanas datuma.
Ražotājs: 
BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: 
BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: 
BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33B, tel. 67 508 250, 
fakss 67 508 251

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma

® = BASF registreeritud kaubamärk
 = BASF reģistrēta tirdzniecības zīme 81111762LV1116-Latvia
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℮
Dash
Kleepaine taimekaitsevahenditele
Toimeained:
Oleic hape: 5% 
Aniooni tensiid : 22,5% 
Metüüloleaat : 37,5% 
Preparatiivne vorm: vesilahus
Ettevaatust
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.
P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P261 Vältida udu sissehingamist.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega saastunud kehaosi.
P301 + P312 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul 
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge 
eemaldada. Loputada veel kord.
P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P304 + P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida
asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
P303 + P352 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi ja selle pakendi vette sattumist.
SPe3: Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m 
pinnaseveekogudest.
Informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Toote loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Maaletooja: BASF UAB, Postkast 14, Laagri,Saue vald EE-76491, Harjumaa,
Partii nr.: vaata pakendil
Valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja üle +40 °C
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil!
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