CUADRO® 25 EC
Augimo reguliatorius
Koncentruota emulsija
Veiklioji medžiaga - trineksapak-etilas 250 g/l (23%)
Cuadro® 25 EC - augimo reguliatorius, trumpinantis ir sutvirtinantis žieminių ir vasarinių kviečių,
žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, kvietrugių, gausiažiedžių bei daugiamečių svidrių,
nendrinių ir raudonųjų eraičinų, pašarinių motiejukų ir šunažolių tarpubamblius ir tokiu būdu
apsaugo juos nuo išgulimo.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
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 centrą telefonu 8 5
2362052 arba 8 687 533 78.
Avarijos atveju kreiptis Cheminova (+45) 97 83 53 53 (24 val.; tik nelaimės atveju)
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
Pakuotė: 5 l.
Registracijos Nr.:0463AR/13
Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės.
Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.
Galiojimo laikas – 2 metai nuo pagaminimo datos.
Registracijos savininkas – Cheminova A/S, Thyborønvej 76–78, DK-7673 Harboøre, Danija.
Gamintojas – Cheminova A/S, Thyborønvej 76–78, DK–7673 Harboøre, Danija.
Importuotojas – UAB „Kustodija“, Laisvės pr.117a, LT-06118 Vilnius. Tel. +370 5 230 1725,
faksas. +370 52301724, info@kustodija.lt, www.kustodija.lt.
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.
Cuadro® 25 EC rekomenduojama naudoti tankiuose, gausiai azoto trąšomis patręštuose žieminių ir
vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, kvietrugių, gausiažiedžių bei
daugiamečių svidrių, nendrinių ir raudonųjų eraičinų, pašarinių motiejukų ir šunažolių pasėliuose.
Esant nepalankioms migliniams augalams augti meteorologinėms sąlygoms, tokioms kaip sausra, oro
temperatūra aukštesnė negu +25°C, šalnos arba pasėlius labai puola ligos ar kenkėjai, Cuadro®
nenaudoti.
VEIKIMO BŪDAS.
Cuadro® 25 EC yra sisteminio poveikio augimo reguliatorius, trumpinantis ir sutvirtinantis žieminių
ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, kvietrugių, gausiažiedžių bei
daugiamečių svidrių, nendrinių ir raudonųjų eraičinų, pašarinių motiejukų ir šunažolių
tarpubamblius, ir tokiu būdu apsaugantis nuo išgulimo.
Po Cuadro® 25 EC panaudojimo veiklioji medžiaga trineksapak-etilas per javų lapus ir stiebus
patenka į augimo kūgelius, esančius bambliuose, kuriuose susidaro giberelinas – augimo hormonas.
Trinaksepak-etilas stabdo giberelinų susidarymą, todėl tarpubambliai trumpėja ir platėja.
Normos ir naudojimo laikas
Žemės ūkio augalai

Normos

Didžiausia norma

Panaudojimo laikas

Javai
Žieminiai kviečiai

0.2 – 0.4 l/ha

0.4 l/ha

Nuo bamblėjimo pradžios iki
paskutiniojo lapo tarpsnio.
(BBCH 30–39)

Vasariniai kviečiai

0.2 – 0.3 l/ha

0.3 l/ha

Žieminiai ir vasariniai
miežiai

0.4 – 0.6 l/ha

0.6 l/ha

Nuo bamblėjimo pradžios iki
paskutiniojo lapo tarpsnio.
(BBCH 30–39)
Nuo bamblėjimo pradžios iki
paskutiniojo lapo tarpsnio.
(BBCH 30–39)

Žieminiai rugiai bei
kvietrugiai

0.4 – 0.6 l/ha

0.6 l/ha

Nuo bamblėjimo pradžios iki
paskutiniojo lapo tarpsnio.
(BBCH 30–39)

Daugiamečių žolių pasėliai
Gausiažiedė bei
daugiametė svidrė

0.4 – 0.8 l/ha

0.8 l/ha

Nuo bamblėjimo pradžios iki
žiedyno susidarymo (BBCH 30-49)

Nendrinis ir raudonasis
eraičinas

0.8 l/ha

0.8 l/ha

Nuo bamblėjimo pradžios iki
žiedyno susidarymo (BBCH 30-49))

Pašariniai motiejukai ir

0.5 – 0.8 l/ha

0.8 l/ha

Nuo bamblėjimo pradžios iki

šunažolė

žiedyno susidarymo (BBCH 30-49)
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DĖMESIO!
Saugoti, kad nepatektų ant šalia augančių augalų. Esant šalnų pavojui ant šlapių augalų nenaudoti.
Nenaudoti pasėliuose, kurie nukentėjo nuo nepalankių augimo sąlygų, tokių kaip šalnos, sausros,
užmirkimas, ligų ir kenkėjų antplūdžiai.
FITOTOKSIŠKUMAS
Tinkamai naudojant migliniams augalams nepavojingas. Sėjomainoje auginamiems kitiems augalams
nekenkia.
PURKŠTUVO PARAMETRAI
Cuadro® 25 EC išpurkšti naudojami tvarkingi bei švarūs ir tinkamai sureguliuoti purkštuvai. Augalai
geriausiai padengiami, kai naudojami plokšti, 110° kampo purkštukai. Geriausias lašelių dydis
susidaro, esant 1.5–3.0 barų slėgiui. Purkštuvo sijų aukštis virš augalų turėtų būti 40–50 cm.
TIRPALO RUOŠIMAS.
Purkštuvas turi būti švarus. Pusę purkštuvo talpos pripilkite švaraus vandens. Įjunkite maišytuvą,
reikalingą purškiamam plotui Cuadro® 25 EC kiekį supilkite į purkštuvą. Tirpalą gerai išmaišykite.
Po to supilkite visą reikalingą vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Purškimo metu purkštuvo
maišytuvas turi būti įjungtas. Paruoštą tirpalą reikia sunaudoti tą pačią dieną.
TIRPALO NORMOS.
Tirpalo norma nuo 200 iki 400 l/ha. Didesnę tirpalo normą naudokite tankesniuose ir vešlesniuose
pasėliuose. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Tirpalo norma
mažinama, jei ant lapų yra rasa.
MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS.
Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininką arba jo atstovą.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus produktą į purkštuvą, pakuotė turi būti skalaujama. 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 pagal 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).
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti
marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti
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cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): neopreno, nitrilo
(≥0.4 mm), butilo (≥0.7 mm) ar kt.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu.
Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti
drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei
neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų
reikalavimus.
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.
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS.
Saugoti nuo ugnies. Sandėliuoti augalų apsaugos produktams skirtose gerai vėdinamose, rakinamose,
apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei
sėklų, ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje. Saugoti nuo sušalimo.
Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio krūvas. Tinka naudoti 2 metus, sandarioje užplombuotoje
gamintojo pakuotėje.
TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ.
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukciją. Gamintojas neatsako už nuostolius, dėl veiksnių,
kurių jis negali kontroliuoti. Visos rekomendacijos dėl produkto naudojimo yra pateiktos remiantis
dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas negali kontroliuoti produkto sandėliavimo ir naudojimo,
todėl nuostolių tokia rizika tenka naudotojui.

