
 

 

Aizsargiepakojuma marķējums 
 
 

Buteo Start ®  
Insekticīds sēklas materiāla kodināšanai 

 
Sistēmas iedarbības insekticīds ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras 

ripša sēklas materiāla kodināšanai  
 
Darbīgā viela: Flupiradifurons 480 g/l 
           
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts 
Iepakojums: 2x10 l 
Reģistrācijas Nr.: 0710 
Reģistrācijas klase: 2 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 
Bayer AG  
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Germany 
 
Tehniskā konsultācija: 
SIA Bayer, Bayer CropScience nodaļa 
Skanstes iela 50, Rīga LV-1013 
mob.tel.  29 491452, 28 682922 
 
Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma 
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 
 
 
 

  
Uzmanību 
     
H302   Kaitīgs, ja norij 
H373 Var izraisīt orgānu (muskuļu) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas 

iedarbības rezultātā 
H410   Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 
EUH066  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās 
sprēgāšanu. 
EUH208 Satur 1,2-benzizotiazolīn-3-onu, 5-hloro-2-metil-4-izotiazolīn-

3-onu un 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku 
reakciju.  

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

 



 

 

P301+ P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 
INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta 

P314 Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta 
P391 Savākt izlijušo šķidrumu 
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo 

aktu prasības. 
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā 

iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 
pagalmiem un ceļiem 

SPe5 Lai aizsargātus putnus un savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas 
pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu 
iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos 

SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo 
kodināto sēklu 

 
Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam- telefons 112. 
 
Uzglabāšana 
Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas 
temperatūra no 0°C līdz +35°C. 
 
Derīguma termiņš 
2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. 
 
 
® -reģistrēta Bayer AG tirdzniecības zīme. 
 
 

 
 
 
 



 

 

Iepakojuma marķējums 
 

 
Buteo Start ®  

Insekticīds sēklas materiāla kodināšanai 
 

Sistēmas iedarbības insekticīds ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras 
ripša sēklas materiāla kodināšanai  

 
Darbīgā viela: Flupiradifurons 480 g/l 
Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts 
Iepakojums: 10 l; 20 l; 200 l 
Reģistrācijas Nr.: 0710 
Reģistrācijas klase: 2 
 
Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs: 
Bayer AG  
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen 
Germany 
 
Tehniskā konsultācija: 
SIA Bayer, Bayer CropScience nodaļa 
Skanstes iela 50, Rīga LV-1013 
mob.tel. 29 491452, 28 682922 
 
Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma 
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma 
 

  
 
 
Uzmanību 
 
H302   Kaitīgs, ja norij 
H373 Var izraisīt orgānu (muskuļu) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas 

iedarbības rezultātā 
H410   Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 
EUH066  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu 
EUH208 Satur 1,2-benzizotiazolīn-3-onu, 5-hloro-2-metil-4-izotiazolīn-

3-onu un 2-metil-4-izotiazolīn-3-onu. Var izraisīt alerģisku 
reakciju.  

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

 
P301+ P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 

INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta 



 

 

P314 Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta 
P391 Savākt izlijušo šķidrumu 
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo 

aktu prasības. 
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā 

iepakojumu. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 
pagalmiem un ceļiem 

SPe5 Lai aizsargātus putnus un savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas 
pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu 
iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos 

SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo 
kodināto sēklu 

 
Uzglabāšana 
Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas 
temperatūra no 0°C līdz +35°C. 
 
Derīguma termiņš 
2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. 
 
Pirmā palīdzība: 
 
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekošā ūdens 
strūklā15 minūtes. 
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekošā ūdens 
strūklā ar ziepēm 15 minūtes.  
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzeriet 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. 
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473 
 
Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam- telefons 112. 
 
Drošības prasības un personāla drošība 
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un 
nesmēķēt, darbojoties ar vielu. 
Strādājot ar preparātu lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, 
respiratoru, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba 
nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.  
 
Iedarbība 
Buteo Start ®  ir kodne, kas paredzēta ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša 
sēklu kodināšanai, lai pasargātu dīgstus dīgšanas laikā un agrīnās attīstības stadijās no 
svarīgākajām kaitēkļiem: 

 Spradžu (Phyllotreta spp)  agrīniem uzbrukumiem, kad pieaugušie kaitēkļi 
bojā dīgstus un dīgļlapas; šo kaitēkļu ierobežošana ļoti labi palīdz jaunajiem 
augiem nostabilizēties un ieaugties; 

 



 

 

 Rapša stublāju spradžu (Psylliodes chrysocephala) agrīniem uzbrukumiem, 
kad pieaugušie kaitēkļi bojā dīgstus un dīgļlapas; šo kaitēkļu ierobežošana ļoti 
labi palīdz jaunajiem augiem nostabilizēties un ieaugties; 

 Kāpostu agrā muša (Delia radicum) ierobežošana augu agrīnās attīstības 
stadijās, kad šis kaitēklis sāk bojāt augu saknes. 

 
Piezīmes: 
Ja kaitēkļu uzbrukumi ir stipri un ilgstoši, tad būs nepieciešams veikt insekticīda 
smidzinājumu pa augiem, it īpaši vasaras rapša sējumos.  
Šādās situācijās, sētie lauki ir jānovēro un, ja nepieciešams, jāizvēlas insekticīds un 
jāizsmidzina. 
 
Lietošana 
Buteo Start® deva: 0.625 litri 100 kg sēklas apstrādei. 
Kodne ir jālieto neatšķaidītas suspensijas veidā. 
Šo kodni var lietot visām ziemas un vasaras rapša un ziemas un vasaras ripša šķirnēm. 
 
Izsējas normas: kodinātā kultūraugu sēklas materiāla izsējas norma 3.0 kg/ha. 
 
Ziemas ripša un vasaras ripša sēklas materiāla kodināšana ir mazais lietojums. Darbības 
jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. 
Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas 
paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo 
ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem. 
 
Apstrāde 
Sēklu kodināšanu drīkst veikt tikai šim nolūkam paredzētās profesionālās vietās. Šīm 
vietām ir jālieto labākās iekārtas, kas nodrošina samazinātu putekļu nokļūšanu vidē 
sēklu kodināšanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā.  
Pirms kodnes lietošanas, pārliecinieties, ka tā ir viendabīga. Ja nepieciešams, tad, vai 
nu mehāniski jāmaisa, vai jāieslēdz re-cirkulācijas sūknis, lai kodne labi samaisītos 
pirms kodināšanas procesa. 
Brīdinājums: konteineri, kas lielāki par 20 l tilpumu ir jāceļ tikai ar mehānisku ierīču 
palīdzību. 
Nedrīkst kodināt sēklas, kuras ir mitrākas par 9%, sākušas dīgt, plaisājušas, sadalījušās 
vai kā savādāk bojātas.  
Pēc produkta lietošanas kodināšanas iekārta jāizskalo ar tīru ūdeni.  
Pirms kodināto sēklu iepakošanas, tām ir jāļauj nožūt. Lai žūšanas procesu paātrinātu, 
ieteicams pēc kodināšanas veikt apstrādi ar talku vai citu speciālu žūšanas pulveri 1-2 
kg / 100 kg sēklu. 
 
Sēklas materiāla sēja  
Sēklu izsējai ir jālieto piemērotas sējmašīnas, nodrošinot, lai sēklas labi tiek iestrādātas 
augsnē, lai nav sēklu atbiras un maksimāli samazināta putekļu nokļūšana apkārtējā vidē. 
 
Drošība putniem/savvaļas zīdītājiem 
Lai Buteo Start lietojums rapša un ripša sēklas apstrādē būtu drošs putniem/savvaļas 
zīdītājiem, ir jāievēro šādi drošības pasākumi putnu/savvaļas zīdītāju aizsardzībai: 

- lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, apstrādātās sēklas pilnībā iestrādāt 
augsnē; 



 

 

- nodrošināt pilnīgu sēklu iestrādi augsnē arī kultūraugu rindu galos; 
- nekavējoties savākt izbirušas sēklas 
 

Brīdinājums 
Kodināto materiālu kategoriski aizliegts izmantot pārtikā un lopbarībā, arī piejaucot 
nekodinātam sēklas materiālam. 
Nav ieteicams sēklas materiālu kodinātu ar Buteo Start® atstāt glabāšanā uz nākošo 
sezonu. 
 
Piezīme 
Marķēt kodinātās sēklas, lietojot īpaši apzīmētus maisus tarojumam, etiķetes vai 
uzlīmes uz maisiem 
 
Rezistences riska samazināšanas pasākumi 
Kodnes Buteo Start ® darbīgā viela flupiradifurons iedarbojas kā nikotīna acetilholīna 
receptoru konkurētspējīgie modulatori un tā pieder pie butenolīdu ķīmiskās grupas 
(IRAC gripa: 4D, http://www.irac-online.org). 
 
Lai samazinātu rezistences izveidošanās risku, ieteicams tālākai šo kaitēkļu 
ierobežošanai lietot insekticīdu no citas ķīmiskās grupas 
Integrētā augu aizsardzība 
Šai produkta lietošanai ir jābūt daļai no integrētās lauksaimniecības, izmantojot arī citus 
veidus kā ierobežot kaitīgos organismus. 
 
Tukšais iepakojums 
Tukšo iepakojumu atkārtoti izmantot kategoriski aizliegts. To uzglabā speciāli iekārtotā 
vietā un likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
 
Vides aizsardzība 
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  
Nepiesārņot ūdeni ar preparātu, tā atliekām vai iepakojumu. Izsargāties no 
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. 
Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai 
Reģionālajai vides pārvaldei.  
 
Uzglabāšana 
Uzglabāt sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Uzglabāšanas 
temperatūra no 0°C līdz +35°C”. 
 
Derīguma termiņš 
2 gadi no tā izgatavošanas datuma, glabājot oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. 
 
Juridiskā atbildība 
Ieteikumi preparāta lietošanai pamatoti uz veiktajiem izmēģinājumiem. Izgatavotājs 
neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās preparāta paviršas un nepareizas uzglabāšanas un 
lietošanas rezultātā. Preparāta kvalitāte tiek garantēta tikai tad, ja tas tiek uzglabāts oriģinālā, 
noslēgtā iepakojumā un tam atbilstošos glabāšanas apstākļos. 
 
® -reģistrēta Bayer AG tirdzniecības zīme. 
 


