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PICCOLI 334 SL 

PIKOLI   334 g/l v.t. 

HERBICIDAS 

 

Veikliosios medžiagos: klopiralidas 267 g/l 

                pikloramas 67 g/l  

Preparato forma:           vandens tirpalas 

 

Piccoli 334 SL - tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms 

daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose rapsuose.  

Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui. 

 

DĖMESIO! 

 

Sudėtyje yra klopiralido, kuris gali smarkiai pažeisti akis. 

 

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 

Saugoti nuo vaikų. 

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 

Vengti patekimo į akis. 

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 požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos 

produkto, kurio sudėtyje yra klopiralido ir pikloramo, dažniau kaip kartą per metus. 

Neviršyti daugiau kaip 94 g/ha  klopiralido  ir  daugiau kaip 24 g/ha  pikloramo  per metus į 

hektarą.    

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti  5 m apsauginę zoną iki ne žemės 

ūkio paskirties žemės.  

 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ  

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA 

VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS. 

 

Pakuotė: 5 L 

 

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 

Galiojimo laikas: min. 2 metai. 

 
Leidimo  savininkas:  

ProEuro Sp z.o.o 

Stary Rynek 25/4 

65 - 067 

Zielona Gόra 

Lenkija 

Tel. +48 683257494 

Tel/faks. +48 683245750 

Email proeuro@onet.pl 

 

Importuotojas ir platintojas Lietuvoje:  

UABCHEMTAGRA 

Kauno rajono sav.  

Kluoniškių km. 

Beržų 13 Lietuva LT 53415 

Tel/faks.: +370 37 711407 

el. pastas: info@chemtagra.com  

Leidimo numeris: AS9-18 

mailto:info@chemtagra.com
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Registracijos numeris Jungtinėje Karalystėje–M 11961, registracijos savininkas–Dow Agrosciences 

Ltd. 
 

Už galutinį produkto pakavimą ir ženklinimą atsakingas - ProEuro Sp z.o.o, Stary Rynek 25/4, 

65 – 067, Zielona Gόra,  Lenkija, Tel. +48 683257494, Tel/faks: + 48 683245750, proeuro@onet.pl 

 

Produktas perpakuotas Sapafac Limited, 4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough,  4PE2 

6TB, Jungtinė Karalystė. 

 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

Piccoli 334 SL - herbicidas, skirtas sudygusioms piktžolėms naikinti visų veislių 

žieminiuose bei vasariniuose rapsuose. Piccoli 334 SL į augalą patenka per lapus ir su 

sultimis pasiskleidžia visame augale. Poveikis usnims ir ramunėms pastebimas po 3 – 4 

dienų. Jų augimas sustoja, o piktžolės visiškai žūsta per 3 – 4 savaites po purškimo. 

Geriausiai piktžolės sunaikinamos, kai jos aktyviai auga. Usnys ir pienės geriausia 

sunaikinamos skrotelės tarpsnyje, kai jos pasiekia 15-20 cm aukštį. Lietus 6 valandos po 

purškimo įtakos herbicido efektyvumui neturi. 

 

POVEIKIO SPEKTRAS 

          Labai jautrios piktžolės    Jautrios piktžolės 

Kibusis lipikas iki 8 cm aukščio Kibusis lipikas 8-15cm aukščio 

Rugiagėlė Raudonžiedė notrelė 

Bekvapis šunramunis Apskritalapė notrelė 

Daržinė pienė Dirvinė aklė 

Dirvinė pienė Daržinė žliūgė 

Dirvinė usnis Baltoji balanda 

Ankstyvasis šalpusnis Dirvinė našlaitė 

Dėmėtasis rūgtis  

Bobramunis  

Vaistinė ramunė  

Žvirbliarūtė  

Dirvinis dobilas   

 

NAUDOJIMO NORMA 

Purškiant vienkartine 0,35l/ha preparato norma, sunaikinamos visos jautrios šiam preparatui 

sudygusios piktžolės.  

 

NAUDOJIMO LAIKAS  
Žieminius rapsus galima purkšti rudenį nuo 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14) arba pavasarį iki 

butonų pasirodymo tarpsnio (BBCH 31).   

Vasarinius rapsus galima purkšti nuo 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14) iki butonų pasirodymo 

tarpsnio (BBCH 31). 

 

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU 

Tinkamiausia purškimui oro temperatūra yra nuo +10ºC iki +20ºC. Nenaudokite esant 

didesnei kaip +28ºC ar žemesnei +10ºC temperatūrai. Nerekomenduojama purkšti, kai 

augalai yra streso būsenoje: sausra, dirvoje drėgmės perteklius ir kai numatomos šalnos. 

Nepurkšti vėjuotą dieną. Purkšti atokiau nuo jautrių žemės ūkio augalų. 

 

TIRPALO KIEKIS 

Rekomenduojama naudoti 200-400 l/ha tirpalo. 
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DIRVA 

Piccoli 334 SL  gali būti naudojama visų tipų dirvožemiuose. 

  

TIRPALO PARUOŠIMAS 

Pripilama pusė purkštuvo talpos vandens. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikalingas 

Piccoli 334 SL kiekis. Po to pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma.  

 

SELEKTYVUMAS 

Piccoli 334 SL yra visiškai selektyvus žieminiams ir vasariniams rapsams. 

 

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI 

Į herbicidu Piccoli 334 SL  purkštą lauką kitais metais galima sėti visus augalus. Tačiau 

sėjant ankštinius augalus (žirnius, pupas), reikia dirvą suarti ar gilai sukultivuoti.  

 

ATSĖJIMAS 

Atsėjant žuvusius pasėlius, kurie rudenį buvo nupurkšti Piccoli 334 SL , gali būti sėjami: 

vasariniai rapsai, vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, avižos, kukurūzai, svidrės 

(patariama prieš tai dirvą suarti ar sukultivuoti). 

 

PASTABOS 

Nenaudoti augalų, nupurkštų herbicidu Piccoli 334 SL, kompostavimui ar mulčiavimui.  

Nenaudoti kompostavimui mėšlo, gauto iš kraikui naudotų augalų, apdorotų Piccoli 334 SL  

preparatu.  

Nesėti žirnių, pupų, kitų ankštinių augalų, morkų, salotų, šiltnaminių daržovių, nesodinti 

bulvių  jei lauke nevisiškai supuvę augalų, nupurkštų Piccoli 334 SL , liekanos. 

Susmulkinti ir įterpti į dirvą augalų, apdorotų Piccoli 334 SL , liekanas. Taip preparatas 

greičiau suskils ir bus išvengta rizikos pakenkti vėliau sėjamiems augalams.   

Nepurkšti stresuojančių nuo sausros, šalčio, trąšų stokos, pesticidų poveikio augalų.  

Imtis visų saugumo priemonių, stengiantis išvengti šio preparato patekimo ant šalia 

apdorojamo lauko augančių augalų.   

 

PURKŠTUVŲ PLOVIMAS 

Po purškimo purkštuvo talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švariu  vandeniu 

arba specialia priemone, mes rekomenduojame naudoti -All Clear Extra™.  

 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Pasirūpinkite gera asmenine higiena. Darbo vietoje nevalgykite ir nelaikykite maisto. Prieš 

valgymą, gėrimą ar rūkymą bei baigus darbą nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas. 

 

SAUGOJIMAS 

Piccoli 334 SL  turi būti saugoma laikantis augalų apsaugos produktų laikymo taisyklių. 

Laikykite preparatą vėsiose, sausose, gerai vėdinamose patalpose, originalioje gamintojo 

taroje. Saugokite nuo didelio karščio ar šalčio. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių 

pašaro. Saugoti nuo vaikų. 

 

PIRMOJI PAGALBA 

Jei pasijaučiate blogai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę.  

Patekus ant odos: reikia nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius, o odą nuplauti vandeniu 

ir muilu. Kreiptis į gydytoją.  
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Patekus į akis: reikia plauti jas švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis 

į akių gydytoją.  

Įkvėpus: nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Prarijus: neskatinti vėmimo. Užtikrinkite nukentėjusiajam ramybę. Nedelsiant kreiptis į 

gydytoją.  

 

INFORMACIJA  GYDYTOJUI 

Specifinio priešnuodžio nėra. Stebėti nukentėjusįjį, gydymas simptominis. 

 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Tuščią tarą tris kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti 

ant apdoroto ploto, po to ją uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų  

reikalavimų ir taisyklių. Nenaudoti tuščių pakuočių  kitiems tikslams. 

 

PASTABA 

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas netinkamai 

saugomas ir naudojamas arba pasikeitus sąlygoms, kurių negalima numatyti produkto 

pardavimo metu. 

REGITRUOTI PREKĖS ŽENKAI 

All Clear Extra™  – E.I. du Pont de Nemours Co.(Inc)    

 
 


