TRICO GARDEN
Repelentas
Veiklioji medžiaga: avių riebalai 65 g/l (6,4%).
Produkto forma: aliejinė vandeninė emulsija.
Trico garden - kvapo pagrindu veikiantis repelentas, skirtas spygliuočių, lapuočių ir dekoratyvinių augalų apsaugai
nuo stirnų ir elnių apgraužimo.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.
DĖMESIO !
Sudėtyje yra 5-chloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Mūvėti tinkamas pirštines.
Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
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 arba 8 687 533 78.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS BŪTINA
VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
Pakuotė:
Registracijos numeris:
Siuntos Nr.:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:

1l
0461R/13
žiūrėti ant pakuotės
žiūrėti ant pakuotės
2 metai nuo pagaminimo datos.
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Daugelis medžių ir dekoratyvinių augalų yra apgraužiami laukinių žvėrių. Labiausiai pažeidžiami yra jauni augalų
daigai ir lapai. TRICO GARDEN - repelentas skirtas apsaugoti tas augalų dalis, kurioms būtina apsauga,
užtikrinanti netrikdomą augimą. TRICO GARDEN yra purškiamas ant tų augalų dalių, kurios reikalauja apsaugos
rudenį (siekiant užtikrinti augalų apsaugą žiemos sezono metu), arba augalų vegetacijos laikotarpiu (siekiant
užtikrinti jų apsaugą nuo apgraužimo vasaros metu). TRICO GARDEN veikia kaip repelentas. Jis skleidžia kvapą.
Sudėtyje yra ir skonį suteikiančių medžiagų. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripranta.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Trico garden - emulsija, skirta augalų apsaugai nuo stirnų ir elnių apgraužimo.
Rudenį purkškite ant spygliuočių ir lapuočių medžių bei dekoratyvinių augalų soduose (siekiant užtikrinti augalų
apsaugą žiemos sezono metu). Produkto norma: 10 - 20ml / 10m2.
Augalų vegetacijos laikotarpiu purkškite ant spygliuočių ir lapuočių medžių bei dekoratyvinių augalų soduose
(siekiant užtikrinti augalų apsaugą nuo apgraužimo vasaros sezono metu). Produkto norma: 10-20ml / 10m². Vasaros
sezono metu tai apsaugos augalus nuo stirnų ir elnių apgraužimo. Pastebėjus naujai apgraužtus augalus, galima
purškimą pakartoti..
Didžiausias purškimų skaičius – 4, intervalas tarp purškimų 28 – 42 dienos.
SUDERINAMUMAS
TRICO GARDEN produktą purkšti atskirai (nenaudoti jo kitų medžiagų mišiniuose). Vieną savaitę prieš ir savaitę
po TRICO GARDEN produkto panaudojimo negalima naudoti jokio kito produkto.
NAUDOJIMAS:
Prieš naudojimą suplakite TRICO GARDEN. Produktą sumaišykite su vandeniu santykiu 1:3 - 1:5. Apipurškite
augalus naudojant rankinį arba nugarinį purkštuvą. TRICO GARDEN tirpalą reikia purkšti ant labiausiai apsaugos
reikalaujančių augalų dalių.
Karštomis dienomis tirpalą purkškite rytais arba vakarais (nebandykite produkto TRICO GARDEN naudoti
kaitroje, kadangi tai gali sukelti augalo lapų pažeidimus). Siekiant užtikrinti tolygios dangos susiformavimą,
TRICO GARDEN tirpalui reikia leisti išdžiūti. Jeigu yra numatomas lietus arba jeigu dėl susidariusio rūko tirpalo
danga nespės išdžiūti iki lietaus pradžios, reikia nutraukti purškimo darbus.
TRICO GARDEN efektyvumas yra išbandytas su šiais dekoratyviniais augalais (naudojant rekomenduojamos
koncentracijos tirpalą, fitotoksinis poveikis nepastebėtas):
pupmedžiu (Laburnum sp.), gluosniu (Salix sachalinensis), vienapieste gudobele (Crataegus monogyna), paprastąja
alyva (Syringa vulgaris), tarpine forsitija (Forsythia intermedia), darželiniu jazminu (Philadelphus sp.), veigele
(Weigela sp)., rožėmis (Rosa sp.), Thuja plicata (Aurescens), paprastuoju skroblu (Carpinus betulus), tuja (Thuja
sp.), pentiniais (Delphinium hybrids), snapučiais (Geranium sp.), darželine našlaite (Viola x wittrockiana),
daugiamete saulute (Bellis perennis), pelargonijomis (Pelargonium sp.), begonijomis (Begonia sp.), vaistiniu
šalaviju (Salvia splendens), paprastąja egle (Picea abies), europiniu kėniu (Abies alba), ąžuolu (Quercus sp.),
juodąja pušimi (Pinus nigra), trakiniu klevu (Acer campestre).
Kalbant apie labai plačią sodininkystėje naudojamų augalų įvairovę, negalime tvirtinti, kad TRICO GARDEN
produktas yra suderinamas absoliučiai su visomis augalų rūšimis, todėl rekomenduojame prieš pradedant produkto
naudojimą, atlikti konkrečių augalų atitinkamo augimo fazės suderinamumo bandomąjį purškimą. Visą riziką,
susijusią su šio produkto naudojimu prisiima produkto vartotojas.

NORMOS
Normos priklauso nuo lauko sąlygų, augalų tankio, sodo dydžio ir laukinių žvėrių keliamo pavojaus. Norma: 10 iki
20 ml /10m². Produktas skiedžiamas vandeniu santykiu 1:3 - 1:5.
(koncentrato),
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines
(atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (0,5 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
Rekomenduojama dėvėti marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes ir sandarius batus.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar
prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus
drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti (sudeginti). Susitepus pirštinių
paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti
paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
SANDĖLIAVIMAS
Produktą sandėliuokite gerai vėdinamose ir sausose patalpose, kurių temperatūra niekada nenukrinta žemiau 0oC.
Produktą laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.
Toje pačioje sandėliavimo patalpoje nelaikykite maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašaro.
Produktą laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Atidarytas pakuotes vėl sandariai
uždarykite. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: nuo 0oC iki +30oC.
Originalioje pakuotėje laikomo produkto galiojimo laikas yra 1 metai. Produkto likutis turi būti sunaudotas kaip
galima greičiau. Paruošto naudoti produkto nepilkite atgal į originalią pakuotę.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei
dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti
kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti
vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščias pakuotes tris kartus išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti, po to ją uždaryti,
pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje ir iš patvirtinto pardavėjo.
Gamintojas neatsako už pasekmes jei preparatas netinkamai saugomas ar naudojamas. Produkto efektyvumui įtakos
turi oro sąlygos, augalų rūšis ir augalo vegetacija. Gamintojas negali kontroliuoti šių faktorių, todėl visa atsakomybė
tenka naudotojui. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

