
2,4-D NUFARM 
 
HERBICIDAS 
Veiklioji medžiaga: 2,4-D rūgštis 600 g/l arba 2,4-D dimetilamino druska 720 g/l 
Produkto forma: tirpus koncentratas 
 
2,4-D Nufarm yra selektyvus sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių ir kai kurių daugiamečių 
dviskiltčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose ir kvietrugiuose, vasariniuose 
kviečiuose, miežiuose, rugiuose, avižose ir kvietrugiuose, kukurūzuose, baltuosiuose dobiluose, pievose ir 
ganyklose. 
Skirtas profesionaliajam naudojimui 
 

 
DIRGINANTIS 
 
DĖMESIO 
Gali smarkiai pažeisti akis. 
Gali sukelti alergiją susilietus su oda. 
Saugoti nuo vaikų. 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 
Naudojant nevalgyti, negerti, nerūkyti. 
Vengti patekimo ant odos ir į akis. 
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos 
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais) 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio 
vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052. 
Pakuotė:   10 l 
Registracijos numeris: 0060H/06 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 
Partijos Nr.:  žiūrėti ant pakuotės 
Galiojimo laikas: 3 metai 
 
Registracijos savininkas: 
 Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter Str. 25 
A-4021 Linz,  
Austrija 
Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje: 
8 610 28312 
Importuotojai: 
UAB “Baltic Agro” 
Ateities 10 
LT - 08303 Vilnius 
Tel.: 8 5 270 1187 

UAB “Litagros prekyba” 
Savanorių pr.  173 
LT – 03150 Vilnius 
Tel. : 8 5 236 1659 
 



 
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJĄ. 
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, BŪTINA 

VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS NURODYMUS. 
 
VEIKIMO BŪDAS  
2,4 D NUFARM, absorbuojamas per lapus, stiebus ir šaknis, patenka į piktžolių ląsteles, kur slopina 
fotosintezę, nutraukia ląstelių kvėpavimą, trikdo azoto metabolizmą bei kitus svarbius procesus. 
 
VEIKIMO SPREKTRAS  
2,4 D NUFARM gerai naikina  šias  dviskiltes piktžoles: burnočius, aguoną birulę, trikertę žvaginę, rugiagėlę, 
baltąją balandą, dirvinę čiužutę, savaime išsisėjusius rapsus, dirvines usnis. Kad dirvinės usnys būtų gerai 
sunaikintos jos turi turėti lapų skrotelę. 
Herbicidas neefektyvus naikinant daržinę žliūgę, dirvinę našlaitę, bekvapį šunramunį, kibųjį lipiką, 
nepakankamai efektyvus prieš plačialapį gyslotį, veronikas. 
Pirminis herbicidinis efektas išryškėja per 5–10 val. po purškimo, piktžolės iškrypsta, apvysta, suglemba. 
Piktžolės sunyksta per 5–10 dienų (džiūsta, susiraito). 
Selektyvumas geras, jei laikomasi pateiktų rekomendacijų, ir herbicidas naudojamas, kai kultūriniai augalai 
yra nurodytame vystymosi tarpsnyje. Esant nepalankioms klimatinėms sąlygoms (šalnos) fitotoksiniai 
požymiai gali pasireikšti kukurūzams, o tai gali neigiamai įtakoti derlių. Herbicido efektyvumas mažėja esant 
žemoms temperatūroms. 
Atsparumas nepastebėtas. Norint išvengti atsparumo išsivystymo, pakaitomis naudokite produktus iš skirtingų 
cheminių grupių arba naudokite preparatines formas su 2,4-D ir kontaktine veikliąja medžiaga. 
 
NAUDOJIMAS 
Optimaliam herbicido veikimui pageidautina, kad oro temperatūra būtų nuo +10°C iki +20°C. 
 
Žemės ūkio augalai Norma, l/ha Purškimo būdas  
Žieminiai kviečiai, miežiai, 
rugiai ir kvietrugiai 

1,0 Pasėliai purškiami pavasarį, atsinaujinus vegetacijai 
iki krūmijimosi pabaigos.  

Vasariniai kviečiai, miežiai, 
rugiai, avižos ir kvietrugiai 

1,0 Pasėliai purškiami nuo 3 lapelių iki krūmijimosi 
tarpsnio pabaigos ( BBCH 13 – 29 ). 

Pievos ir ganyklos 1,5 Vegetacijos metu kai piktžolės yra jaunos ir aktyviai 
auga. 

Kukurūzai 1,0 Kukurūzams esant BBCH 13 - 15 tarpsnyje. 
Baltieji dobilai  0,8 Baltiesiems dobilams turint 2-3 lapelius.  

 
Tirpalo paruošimas 
Rekomenduojamas vandens kiekis 200 – 300 l/ha 
Norint paruošti tirpalą, reikiamą produkto kiekį supilti į pusiau pripildytą vandeniu purkštuvą (maišyklė turi 
būti išjungta). Po to, įjungus maišyklę supilti likusį vandenį ir gerai išmaišyti. 
Purškimo metu maišyklė turi būti įjungta. 
 
Purškimo sąlygos 
– Nepurkšti, jei pasėliai nusilpę dėl nepalankių oro sąlygų. 
– Saugoti, kad vėjas nenuneštų tirpalo dulksnos ant gretimų pasėlių. 
– Stengtis tolygiai nupurkšti visą pasėlio plotą. 
– Nepurkšti, jei mažiau nei po 6 val. tikimasi lietaus arba oro temperatūra viršija +20°C. 
 
 
 



Saugos priemonés 
Dirbant su produktu 
– VENGTI produkto patekimo ant odos ar į akis. 
– NEGALIMA valgyti, rūkyti ir gerti. 
– NEKVĖPUOTI išpurkšto tirpalo dulksna. 
– DĖVĖTI gumines pirštines ir apsauginius akinius. 
 
Po darbo 
– Po purškimo įrengimus rūpestingai išvalyti ir išplauti. 
– Prieš rūkant, valgant ar geriant rankas ir nepridengtas kūno vietas nuplauti vandeniu ir muilu. 
– Persivilkti ir išskalbti suterštus apsauginius rūbus. 
– Išvalyti individualios saugos priemones, ypač pirštines. 
 
Saugojimas 
Sandėliuoti sandariai uždarytoje, originalioje pakuotėje, vėsiose, ventiliuojamose, augalų apsaugos 
produktams skirtose patalpose. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Temperatūra sandėlyje turi būti ne 
mažesnė kaip 0°C ir ne didesnė kaip +40°C. 
Galiojimo laikas: 3 metai. 
 
Tuščių pakuočių sunaikinimas 
Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi 
būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo 
metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens 
srove. Išskalavus,  naudotas vanduo supilamas į purkštuvą. 
Taikant  trigubo  skalavimo  metodą,  rekomenduojama  25-30  proc.  pakuotės  užpildyti  švariu  vandeniu  
ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet 
skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai 
atrodys švari. 
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. 
Išskalautos  nustatytus reikalavimus pakuotės  yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos 
atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. 
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos 
atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias 
pavojingų atliekų aikšteles). 
 
Gaisro atveju 
Produktas nedegus, tačiau gaisro atveju gali išskirti nuodingas dujas: anglies ir azoto oksidus, hidrochlorido 
dujas. Gesinimui naudoti putas, anglies dioksidą miltelinius gesintuvus, vandens srovę. Nutekančio vandens 
surinkimui padaryti laikinas žemės sankasas. 
 
Pirmoji pagalba 
Atsiradus apsinuodijimo požymiams, kreiptis į gydytoją ir parodyti šią etiketę. 
– Nieko neskirkite ir nebandykite sukelti vėmimą sąmonės neturinčiam ar tik pusiau sąmonę turinčiam 
nukentėjusiam. 
– Jei produktas pateko ant odos, nedelsiant nuvilkti suterštus ar aptaškytus drabužius, odą nuplauti vandeniu ir 
muilu. 
– Jei produktas pateko į akis, plauti jas tekančiu vandeniu 20 minučių. 
– Prarijus, iškviesti gydytoją nukentėjusiam duoti išgerti dvi stiklines vandens ir sukelti vėmimą užtikrinant 
kvėpavimo takų apsaugą. Nukentėjusįjį paguldyti šiltai ir laukti atvykstant gydytojo. 
– Įkvėpus, nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. 
Apsinuodijimo požymiai 
Pagreitėjęs širdies plakimas ir kvėpavimas, karščiavimas, prakaitavimas. 



 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052. 
 
Patarimai gydytojui 
2,4 D NUFARM priklauso chlorfenoksiacto rūgšties junginių grupei. 
 
 
Juridinė atsakomybė 
Preparato naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės 
dėl pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Preparato kokybė garantuojama 
jeigu jis gautas ir laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje,  nurodytomis  sąlygomis. 
® – registruotas NUFARM GmbH& CoKG firmos prekinis ženklas 
 
 
 


