
Aizsargiepakojuma marķējums 

 

FORTUNE 

Herbicīds. 

Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l.  

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts.  

Reģistrācijas Nr.: 0776 

Reģistrācijas klase: 2 

Iepakojums: 12x11, 4x51, 2x10 l 

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma. 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

 

Uzmanību 

H317  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu vēl nedzimušam bērnam. 

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

EUH208         Satur butil-fluazifops-P. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas 

pamācību. 

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. 

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. 

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 

P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību. 

P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. 

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo 

aktu prasības. 

SPl 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 10 m aizsargjoslu līdz 

ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus 

izdīgušus augus, ievērot šādus attālumus līdz blakus laukam un/vai 

lauksaimniecībā neizmantojamai zemei: ja preparāta deva ir 1.25-1.66 l/ha, tad 

nepieciešamais attālums ir 10 m, ja preparāta deva ir 1.67 - 2.49 l/ha, tad 

nepieciešamais attālums ir 15 m un, ja preparāta deva ir 2.5 l/ha, tad 

nepieciešamais attālums ir 20 m. 

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112. 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:  



Sharda Cropchem Espana S.L.,  

Edificio Atalayas Business Center,  

Carill Condomina nr 3, Planta 12,  

30006 Murcia, Spānija 

 

Ražotājs:  

Sharda Cropchem Limited,  

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,  

Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija 

 

Preparāta izplatītājs Latvijā: 

SIA “Scandagra Latvia” 

Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 

+371 63407196 
 

Uzglabāšanas nosacījumi. 

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas 

t° no 0℃ līdz +35°C. 

 

Derīguma termiņš. 

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.



 

Iepakojuma marķējums 

 

FORTUNE 

Herbicīds. 

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds labību-sārņaugu, īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju 

nezāļu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, krūmcidoniju. smiltsērkšķu, upeņu, 

jāņogu, ērkšķogu, krūmmelleņu, dzērveņu, aveņu, zemeņu un kartupeļu stādījumos, burkānu, 

galda biešu, mārrutku, rāceņu, kāļu, rutku, cigoriņu, seleriju (sakņu un kātu), pētersīļu (sakņu 

un lapu), pastinaku, sīpolu, ķiploku, šalotes sīpolu, salātu, zirņu (graudiem un svaigam 

patēriņam ar pākstīm), pupu (graudiem un svaigam patēriņam ar pākstīm), lupīnas 

(graudiem), sparģeļu, ziemas rapša, vasaras rapša, ļinu, sojas, griķu, ķimeņu (sējas gadā), 

cukurbiešu, lopbarības biešu sējumos un stādījumos, kā arī lapu koku un skuju koku sējumos 

un stādījumos kokaudzētavās un jaunaudzēs, dekoratīvo koku, dekoratīvo krūmu un 

krāšņumaugu sējumos un stādījumos, sarkanā āboliņa, baltā āboliņa, bastarda āboliņa un 

sarkanās auzenes sējumos sēklai un papuvēs. 
 

Darbīgā viela: butil-fluazifops-P 150 g/l.  

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts.  

Reģistrācijas Nr.: 0776 

Reģistrācijas klase: 2 

Iepakojums: 11, 51, 101, 201. 

Partijas Nr. skatīt uz iepakojuma. 

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 

 

Uzmanību 

H317  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu vēl nedzimušam bērnam. 

H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

EUH208         Satur butil-fluazifops-P. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas 

pamācību. 

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. 

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. 

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 

P308+P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību. 

P333+P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. 

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo 

aktu prasības. 

SPl 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 10 m aizsargjoslu līdz 

ūdenstilpēm un ūdenstecēm. 

 

SPe3 Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus 

izdīgušus augus, ievērot šādus attālumus līdz blakus laukam un/vai 

lauksaimniecībā neizmantojamai zemei: ja preparāta deva ir 1.25-1.66 l/ha, tad 

nepieciešamais attālums ir 10 m, ja preparāta deva ir 1.67 - 2.49 l/ha, tad 

nepieciešamais attālums ir 15 m un, ja preparāta deva ir 2.5 l/ha, tad 

nepieciešamais attālums ir 20 m. 

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112. 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:  

Sharda Cropchem Espana S.L.,  

Edificio Atalayas Business Center,  

Carill Condomina nr 3, Planta 12,  

30006 Murcia, Spānija 

 

Ražotājs:  

Sharda Cropchem Limited,  

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road,  

Wile Parle (West), Mumbai-400 050, Indija 

 

Preparāta izplatītājs Latvijā: 

SIA “Scandagra Latvia” 

Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058 

+371 63407196 

 

Uzglabāšanas nosacījumi. 

Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāšanas 

t° no 0℃ līdz +35°C. 

Derīguma termiņš. 

2 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. 

Pirmā palīdzība. 

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar 

ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša 

ūdens strūklā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt 

cietušo svaigā gaisā. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, cietušajam 

jādod medicīniski aktivētā ogle. Neizraisīt vemšanu, bet cietušo nogādāt ārstniecības iestādē. 

Speciāls antidots nav zināms, pielietot simptomātisko terapiju. Jebkurā gadījumā vēlama ārsta 

konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu. 

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473. 

Drošības prasības un personāla drošība. 
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un 

nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Preparātu uzglabājot, transportējot un pielietojot, jāievēro visi 

uzglabāšanas, lietošanas, vides aizsardzības, darba drošības un personiskās higiēnas 

noteikumi. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargapģērbs, 

aizsargbrilles, respirators, galvassega, ķīmiski izturīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba visi 



 

individuālie aizsardzības līdzekļi jānotīra un jānomazgā. 

Preparāta apraksts. 
FORTUNE ir hormontipa herbicīds, kas augā tiek strauji uzņemts caur lapām. Augā tas 

pārvietojas pa floēmu un ksilēmu, un uzkrājas meristēmas šūnās. Butil-fluazifops- P nomāc 

augu dzīvības procesiem svarīgu enzīmu, kurš piedalās taukskābes sintēzē. Pirmie simptomi 

novērojami nedēļu pēc smidzināšanas. Augšanas punkti sāk brūnēt un iet bojā. Trīs līdz piecu 

nedēļu laikā nezāles pilnībā aiziet bojā. 

Lietošana. 

Labāku rezultātu sasniegšanai apstrādi veikt, kad nezāles ir labi sazēlušas un tām ir pietiekoša 

lapu virsma herbicīda uzņemšanai. Nodrošināt kvalitatīvu smidzināšanu, lai vienmērīgi 

noklātu auga virsmu ar darba šķidrumu. Nesmidzināt, kad nezāles cieš no sausuma. Neveikt 

augsnes apstrādi 2 nedēļas pirms un pēc smidzināšanas. 

FORTUNE deva atkarīga no ierobežojamo nezāļu sugu sastāva un nezāļu attīstības stadijas. 

Nezālēm jābūt vismaz divām lapām un ne vēlāk, kā cerošanas beigās (AS 12-29). 

Daudzgadīgajām nezālēm jābūt 2-4 lapām un vismaz 10-15 cm garām. Kultūraugs nedrīkst 

nosegt ierobežojamās nezāles. 

FORTUNE deva labību-sārņaugu - kviešu, miežu, rudzu, tritikāles; īsmūža viendīgļlapju 

nezāļu - peļastīšu lapsastes (Alopecurus mysuroides), parastās rudzusmilgas (Apera spica-

venti), parastās vējauzas (Avena fatua), parastās gaiļsāres (Echinochloa crus-galli), zaļās 

sarenes (Setaria viridis), zilganās sarenes (Setaria glauca) un viegli ierobežojamo 

daudzgadīgo nezāļu - daudzziedu airenes (Lolium multiflorum), daudzgadīgās airenes (Lolium 

perenne) ierobežošanai ir 0.6 - 1.7 l/ha.  

Daudzgadīgās nezālesložņu vārpatas (Agropyron repens) ierobežošanai deva ir 1.7 - 2.5 

l/ha. 

Īpaši spēcīga ložņu vārpatas piesārņojuma gadījumā ieteicams lietot devu 2.5 1/ha. Pēc 

apstrādes augsni nedrīkst rušināt aptuveni 2 nedēļas. 

 
Lietošanas nosacījumi. 

Apstrādājamie 

kultūraugi 

Kaitīgais 

organisms 

Preparāta 

deva, l/ha 

Apstrādes laiks, 

norādījumi, piezīmes 

Nogaidīšanas 

laiks, dienās 

Maksimālais 

apstrāžu 

skaits sezonā 

Ābeles, bumbieres, 

ķirši, plūmes 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 0.6-2.5 

Apsmidzināt apdobes 

veģetācijas periodā, kad 

īsmūža nezālēm ir 2-3 

lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas. 

28 1 

Krūm- 

cidonijas*, 

smiltsērkšķi* 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.5 

Apsmidzināt apdobes 

pirms ziedēšanas vai 

pēc ražas novākšanas, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas. 

- 1 

Upenes, 

jāņogas, 

ērkšķogas, 

krūmmellenes* 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.5 

Apsmidzināt apdobes 

pirms ziedēšanas vai 

pēc ražas novākšanas, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

90 1 



nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas. 

Dzērvenes* īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-1.25 

Apsmidzināt apdobes 

pirms ziedēšanas vai 

pēc ražas novākšanas, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas. 

90 1 

Avenes īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.5 

Apsmidzināt apdobes 

pirms ziedēšanas vai 

pēc ražas novākšanas, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas 

56 1 

Zemenes īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.5 

Apsmidzināt stādījumus 

pirms zemeņu 

ziedēšanas vai pēc ražas 

novākšanas, kad īsmūža 

nezālēm ir 2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas 

42 1 

Kartupeļi Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 

0.6-1.6 

Apsmidzināt 

stādījumus, kad īsmūža 

nezālēm ir 2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, līdz 

augu sakļaušanās vagās 

sākumam (AS 08-31) 

90 1 

Burkāni, galda 

bietes, mārrutki, 

rāceņi, kāļi, rutki, 

selerijas (sakņu), 

pētersīļi (sakņu), 

pastinaki 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 0.6-1.6 

Apsmidzināt sējumus 

un stādījumus, kad 

īsmūža nezālēm ir 2-3 

lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2 lapu 

stadiju līdz saknes 

veidošanās sākumam 

(AS 12-41) 

49 1 

Cigoriņi* 

(sakņu) 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-1.6 

Apsmidzināt sējumus, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2 lapu 

stadiju līdz saknes 

veidošanās sākumam 

(AS 12-41) 

56 1 



 

Sīpoli, ķiploki, 

Šalotes sīpoli 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 0.6-2.5 

Apsmidzināt sējumus 

un stādījumus, kad 

īsmūža nezālēm ir 2-3 

lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2 lapu 

stadiju līdz sīpola 

veidošanās sākumam 

(AS 12-41) 

28 1 

Salati, selerijas 

(kātu), pētersīļi 

(lapu) 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-1.25 

Apsmidzināt sējumus 

un stādījumus, kad 

īsmūža nezālēm ir 2-3 

lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2 lapu 

stadiju līdz astoņu lapu 

stadijai (AS 12-18) 

42 1 

Pupas 

(graudiem) 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-1.25 

Apsmidzināt sējumus, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas im 

tās ir 10-15 cm garas, 

sākot ar kultūrauga 2 

lapu stadiju līdz stublāja 

pagarināšanās sākumam 

(AS 12-30) 

90 1 

Zirņi (svaigam 

patēriņam ar 

pākstīm), pupas 

(svaigam patēriņam 

ar pākstīm) 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.0 

Apsmidzināt sējumus, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2 lapu 

stadiju līdz stublāja 

pagarināšanās sākumam 

(AS 12-30) 

28 1 

Sparģeļi īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 0.6-1.25 

Apsmidzināt stādījumus 

pēc ražas novākšanas, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas 

 1 

Ziemas rapsis,  

vasaras rapsis. 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.5 

Apsmidzināt sējumus, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2 lapu 

stadiju līdz stublāja 

pagarināšanās fāzes 

sākumam (AS 12-30) 

90 1 



Zirņi (graudiem), 

lupīna (graudiem), 

soja* 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 

0.6-2.0 

Apsmidzināt sējumus, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2 stublāja 

pagarināšanās sākumam 

(AS 12-30) 

90 1 

Lini Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.0 

Apsmidzināt sējumus, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga otra lapu 

para stadiju līdz stiebra 

veidošanās sākumam 

(AS 12-31) 

90 1 

Cukurbietes, 

lopbarības 

bietes 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.5 

Apsmidzināt sējumus, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2 lapu 

stadiju līdz augu 

sakļaušanās vagās 

sākumam (AS 12-31) 

56 1 

Lapu koki, skuju 

koki kokaudzētavās 

un jaunaudzēs 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 0.6-2.5 

Apsmidzināt apdobes 

veģetācijas periodā, kad 

īsmūža nezālēm ir 2-3 

lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas 

- 1 

Dekoratīvie 

koki, 

dekoratīvie 

krūmi, 

krāšņumaugi 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-2.5 

Apsmidzināt veģetācijas 

periodā, kad īsmūža 

nezālēm ir 2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas 

- 1 

Sarkanais āboliņš, 

baltais āboliņš*, 

bastarda āboliņš*, 

sarkanā auzene* 

(sēklai) 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 
0.6-1.5 

Apsmidzināt veģetācijas 

periodā, kad īsmūža 

nezālēm ir 2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas 

- 1 

Griķi* Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 

0.6-1.6 

Apsmidzināt sējumus, 

kad īsmūža nezālēm ir 

2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas, sākot 

ar kultūrauga 2- 4 lapu 

stadiju (AS 12-14) 

90 1 

Ķimenes* (sējas 

gadā) 

Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

0.6-1.6 

Apsmidzināt sējumus 

sējas gadā, kad īsmūža 

nezālēm ir 2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

- 1 



 

viendīgļlapju 

nezāles 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas 

Papuves Labības-

sārņaugi, 

īsmūža un 

daudzgadīgās 

viendīgļlapju 

nezāles 

0.6-2.5 

Apsmidzināt nezāles to 

aktīvas augšanas 

periodā, kad īsmūža 

nezālēm ir 2-3 lapas un 

daudzgadīgajām 

nezālēm 2-4 lapas un tās 

ir 10-15 cm garas. 

- 1 

* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašinašana veikta saskaņa ar Regulas (EK) 

1107/2009 51.pantu. 
 

 
 

 

Atbildība. 
Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir 

atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu 

produktiem vai ražas zudumiem. 

Piezīme. 
Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 

šādus attālumus līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei: ja 

preparāta deva ir 1.25-1.66 1/ha, tad nepieciešamais attālums ir 10 m, ja preparāta deva ir 

1.67-2.49 1/ha, tad nepieciešamais attālums ir 15 m un, ja preparāta deva ir 2.5 1/ha, tad 

nepieciešamais attālums ir 20 m. 

Darba šķidruma patēriņš: 100 - 400 1/ha. 

Darba šķidruma sagatavošana. 
Pārliecinieties par smidzinātāja tvertnes tīrību. Uzpildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru 

ūdeni, ieslēdziet maisītāju, sakratiet iepakojumu un pievienojiet nepieciešamo preparāta 

daudzumu. Nepārtraucot maisīšanu, pielejiet ūdeni līdz nepieciešamajam daudzumam. 

Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā. 

Savietojamība. 
FORTUNE var jaukt kopā ar citiem herbicīdiem. Taču ātrāka iedarbība un labāks efekts 

sasniedzams, lietojot katru preparātu atsevišķi ar 7 dienu starplaiku. FORTUNE nedrīkst jaukt 

kopā ar vairāk kā vienu augu aizsardzības līdzekli. Pirms jaukšanas iepazīties ar katra 

preparāta lietošanas instrukciju. Pārliecinieties, ka lietošanas laiks izvēlēts pareizi katram no 

komponentiem. Šaubu gadījumā konsultēties ar preparātu izplatītājiem. Jaukšanas kārtība: 

katrs preparāts tvertnē jāiepilda atsevišķi un jāsajauc, pirms pievieno nākamo preparātu. 

Darba šķidruma gatavošanas laikā ūdens tvertnē visu laiku jāmaisa. 
Rezistences veidošanās riska ierobežošana. 
FORTUNE satur darbīgo vielu butil-fluazifops-P, kura ir ACC inhibitors un saskaņā ar 

HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikāciju pieder grupai A. 
Lai samazinātu rezistences veidošanās risku: 

• nelietot samazinātas herbicīda devas; 

• FORTUNE nelietot tvertnes maisījumā vai programmā ar A grupas herbicīdiem 

(HRAC klasifikācija), kuri ir ACC inhibitori, kā vienīgo ķīmisko līdzekli viendīgļlapju 

nezāļu ierobežošanai augsekā, jāizvēlas herbicīdi, kas ir no citām grupām; 

• kontrolēt herbicīdu efektivitāti un pie samazinātas efektivitātes, izvērtēt iespējamos 

iemeslus. Ja samazinātas efektivitātes iemesli nav izskaidrojami, tad griezties pie 



reģistrācijas īpašnieka iespējamo iemeslu noskaidrošanai. 

Smidzinātāja tīrīšana. 
1. Pēc darba šķidruma izsmidzināšanas, uz lauka nekavējoties izskalot smidzinātāju no 

iekšpuses un noskalot no ārpuses ar tīru ūdeni. 
2. Smidzinātāja tvertni no iekšpuses izskalot ar tīru ūdeni un līdzekļiem, kas paredzēti 

smidzinātāju tīrīšanai, piemēram. Ali Clear Extra. 
3. Smidzināšanas aparatūru tīrīt ar tīru ūdeni un īpaši šim nolūkam paredzētiem 

līdzekļiem. Caurules, uzgaļi, ventiļi un filtri jāizskalo un tvertni jāskalo, maisot ūdeni, 

vismaz 25 minūtes. Sejas maskas un filtri jātīra atsevišķi - ūdenī, kam pievienots 

līdzeklis, kas paredzēts smidzinātāju tīrīšanai. Tīrīšana jāveic drošā vietā. 

Vides aizsardzības prasības. 
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 ūdenstilpņu un ūdensteču tuvumā. 

Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas 

gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. 

Tukšais iepakojums. 
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to tūlīt izskalot ar ūdeni 

vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma 

pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. 

Uzglabāšana. 
Preparātu uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, sausā, tumšā, labi ventilējamā pesticīdu 

noliktavā. Uzglabāšanas t° no 0°C līdz +35°C. 

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

Juridiskā atbildība. 
Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem no preparāta visos gadījumos, kas ir ārpus ražotāja 

kontroles. Visas rekomendācijas balstās uz ražotāja zināšanām par preparātu. Ražotājs garantē 

savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā firmas iepakojumā. Ražotājs neatbild par 

zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana, jo šie procesi ir 

ārpus ražotāja kontroles. 
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