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(Aizsargiepakojuma marķējums) 
 

DIFENZONE 
Fungicīds 

 
Sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību ābeļu kraupja ierobežošanai 
ābeļu stādījumos.  
 

Darbīgā viela:difenokonazols 250 g/l 
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts 
Reģistrācijas Nr.: 0421 
Reģistrācijas klase: 2.  
Iepakojums: 10 x 1 l; 12 x 1 l 

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma 
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 
 

   
 

BRIESMAS 
 
H304  Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos 
H319  Izraisa nopietnu acu kairinājumu 
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus 
H410  Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 
EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu 
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību 

 
P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu 
P280 Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus, sejas aizsargus 
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU 

vai ārstu 
P331 NEIZRAISĪT vemšanu 
P304+P340  IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietošo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai 

būtu ērti elpot 
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 
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 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un 
ūdenstecēm. 

 

Avārijas gadījuma ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112. 
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Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese: 
Sharda Europe b.v.b.a. 
Josef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek 
Belgium 
 
Ražotājs, tā adrese: 
Sharda Cropchem Ltd. 
Domnic Holm, 29th Road 
Bandra (West)  
Mumbai 400050 
Indija 
Tel. +91 22 6678 28 
Fakss +91 22 6678 2828, +91 22 6678 2808 
 
Preparāta izplatītājs Latvijā:  
SIA „Augu Aizsardzibas Serviss” 
Lielvardes iela 41 
Riga LV 1006 
Latvija 
 
Uzglabāšanas nosacījumi:Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi 
vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no 
pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt temperatūrā ne 
zemākā par +10ºC un ne augstākā par +30ºC. 
  
Derīguma termiņš: 2 gadi, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma. 
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(Iepakojuma marķējums) 
 

DIFENZONE 
Fungicīds 

 
Sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību ābeļu kraupja ierobežošanai 
ābeļu stādījumos. 
 

Darbīgā viela:difenokonazols 250 g/l 
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts 
Reģistrācijas Nr.: 0421 
Reģistrācijas klase: 2. 
Iepakojums:     1 l 

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma 
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 
 

 
 

BRIESMAS 
 
H304  Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos 
H319  Izraisa nopietnu acu kairinājumu 
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus 
H410  Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 
EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu 
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību 

 
P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu 
P280 Izmantot aizsargcimdus, acu aizsargus, sejas aizsargus 
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU 

vai ārstu 
P331 NEIZRAISĪT vemšanu 
P304+P340  IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietošo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai 

būtu ērti elpot 
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 
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 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un 
ūdenstecēm. 
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Avārijas gadījuma ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112. 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese: 
Sharda Europe b.v.b.a. 
Josef Mertensstraat 142 
1702 Dilbeek 
Belgium 
 
Ražotājs, tā adrese: 
Sharda Cropchem Ltd. 
Domnic Holm, 29th Road 
Bandra (West)  
Mumbai 400050 
Indija 
Tel. +91 22 6678 28 
Fakss +91 22 6678 2828, +91 22 6678 2808 
 
Preparāta izplatītājs Latvijā:  
SIA „Augu Aizsardzibas Serviss” 
Lielvardes iela 41 
Riga LV 1006 
Latvija 
 
Uzglabāšanas nosacījumi:Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi 
vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no 
pārtikas produktiem un lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt temperatūrā ne 
zemākā par +10ºC un ne augstākā par +30ºC. 
  

Derīguma termiņš: 2 gadi, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma. 
 

PIRMĀ PALĪDZĪBA 
 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar 
ziepēm 15 minūtes. 
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, nekavējoties skalot tās tekoša ūdens strūklā 15 
minūtes. 
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. 
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. 
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu 
aizsardzības līdzekļa marķējumu. 
Norādījumi ārstam  
Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms. 
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. 
Novērst tiešu kontaktu ar produktu. Strādājot ar preparātu vai pieskaroties piesārņotām virsmām, 
jālieto aizsargapģērbs un slēgti gumijas apavi. Jālieto ķīmiski izturīgi: nitrila gumijas (≥ 0.4 mm) 
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cimdi. Jālieto aizsargbrilles, respirators. Pēc darba vai pirms pārtraukuma novilkt darba apģērbu 
un nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Aizsargapģērbu uzglabāt atsevišķi. Piesārņotu 
aizsargapģērbu nekavējoties novilkt un izmazgāt. Ja aizsargapģērbu nav iespējams izmazgāt, tas 
jāiznīcina saskaņā ar likumdošanas normu prasībām. 
Darba laikā neēst, nedzert, nesmēķēt.  
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
DIFENZONE ir sistēmas iedarbības fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību ābeļu 
kraupja ierobežošanai ābeļu stādījumos.  
DIFENZONE ir emulsijas koncentrāta formā, satur aktīvo vielu difenokonazolu 250 g/l. 
Difenokonazols pieder triazolu grupai. Difenokonazolam ir ārstējoša iedarbība, raksturīga arī 
translamināra aktivitāte. Difenokonazols inhibē sēņu micēlija augšanu, traucējot sterolu 
biosintēzi šūnu membrānās, kā arī aizkavē sporu veidošanos. 
  
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI 
 
 

Kultūraugs Kaitīgais organisms Apstrādes laiks Deva, l/ha 
Ābeles Ābeļu kraupis  

(Venturia inaequalis) 
Apsmidzināt stādījumus, sākot no 
peļausu stadijas (AS 55), 
atkārtoti pēc 7-14 dienām 

0.2 

 
Kraupja ierobežošanai DIFENZONE lietot profilaktiski vai ārstējoši ne vēlāk kā 120 stundas pēc 
infekcijas. Lai sasniegtu labu ārstējošu efektu, ieteicams DIFENZONE lietot atkārtoti ar 5 dienu 
intervālu. 
Lai nodrošinātu maksimālo produkta iedarbības efektivitāti, apstrādi veikt, kad gaisa temperatūra 
nav zemāka par + 12 °C. 
 
Darba šķidruma patēriņš: 500 – 750 l/ha. Darba šķidruma patēriņš atkarīgs no koku lieluma 
un attīstības stadijas. 
 
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2 reizes. 
 
Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai: 21 diena. 
 
Saderība ar citiem preparātiem (tvertnes maisījumu veidošana) 
Par iespēju DIFENZONE lietot tvertnes maisījumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un 
mēslošanas līdzekļiem iegūt informāciju ražotāja mājas lapā vai zvanīt ražotāja pārstāvim 
Latvijā. 
 
DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA 
 
Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, 
ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā 
daudzumā.  
Pirms lietošanas DIFENZONE kannu kārtīgi sakratīt. 
Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto 
DIFENZONE daudzumu tieši tvertnē. Tukšo preparāta kannu izskalo ar ūdeni 3 reizes, 
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skalojamo ūdeni pievieno tvertnē esošajam darba šķidrumam. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu 
un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.  
 
 
 
SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA 
 
Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas. 

 Uzreiz pēc smidzināšanas, pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru 
ūdeni. Izskalojiet konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm. 

 Piepildiet konteineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. 
Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. 
Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu 
maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā iztukšojot 
konteineru. 

 Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 
litros ūdens.  

 Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, 
kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai. 

 Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem. 
 

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STRATĒĢIJA 
 
Nelietot DIFENZONE vairāk kā divas reizes sezonā vienam un tam pašam kultūraugam viena un 
tā paša augsta riska patogēna spēcīgas attīstības gadījumā, piemēram, kraupis, īstā miltrasa. 
Lietot produktu pamīšus ar fungicīdiem no citām ķīmisko savienojumu grupām. 
Tvertnes maisījumu veidošana vai smidzināšana ar fungicīdiem, kuri pieder citām ķīmisko vielu 
grupām, pasargās no rezistentu slimības ierosinātāju populāciju veidošanās. Veidojot tvertnes 
maisījumus ar citiem preparātiem, ievērot ražotāja rekomendētās devas. 
Dalīto un samazināto devu programma, t.i., lietojot devas mazākas, kā ražotājs ieteicis, un vēl 
atkārtoti, arī veicina rezistentu jeb mazāk jutīgu kaitīgā organisma populāciju veidošanos un 
attīstību. 
Konsultāciju iegūšanai insekticīdu rezistences jautājumā vērsties pie augu aizsardzības 
speciālista vai iepazīties ar informāciju FRAC* mājas lapā (*www.frac.info). 
 
TUKŠAIS IEPAKOJUMS 
 
Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot 
citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
 
VIDES AIZSARDZĪBA 
 
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 
20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm. 
Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.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 
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Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” 
rekomendācijas. 
Noplūdes gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. 

 
 
 

UZGLABĀŠANA 
 

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. 
Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un 
lopbarības. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne 
zemākā par + 10ºC un ne augstākā par +30ºC. 
 
DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 
2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.  
 
JURIDISKĀ ATBILDĪBA 
 
Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – 
laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika 
u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta 
kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta 
piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana 
un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas 
lietotājs.  
 


