APPLESMART 3,3 VP
Augimo reguliatorius vaisių nokimui kontroliuoti
Veiklioji medžiaga: 1-metilciklopropenas 33 g/kg (3,3%)
Produkto forma: garus išskiriantis produktas
Applesmart 3,3 VP–augimo reguliatorius obuolių nokimui kontroliuoti.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centrą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 53378.
Pakuotė: 2.5 g, 3.5g, 4.9 g, 5.9 g, 8.5 g, 12.9 g, 17.8 g ir 24.6 g.
Registracijos Nr.: AS2-31AR(2018)
Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės.
Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.
Galiojimo laikas – 2 metai nuo pagaminimo datos.
Registracijos savininkas:
INNVIGO Sp. z o.o.“,
Aleje Jerozolimskie 178,
02-486 Varšuva
Lenkija
Platintojai:
AB Linas Agro, Smėlynės 2c, Panevėžys, tel. +370 45 507350
Agrokoncernas, Vėrupės g. 1, Babtų kaimas, 54328 Kauno rajonas; Tel.: 8-37-490490; Faksas: 837-488244; el. paštas: info@agrokoncernas.lt
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
VEIKIMO BŪDAS
Augimo reguliatorius obuolių nokimui kontroliuoti Applesmart 3,3 VP naudojamas obuolių
tvirtumui išsaugoti, nokimo procesams vėlinti, saugant obuolius vėsiose kontroliuojamose
saugyklose. Veikliosios medžiagos 1-metilciklopropeno veikimo mechanizmas – kvėpavimo
procesų vaisiaus viduje slopinimas, etileno išskyrimo slopinimas. Vaisiai etileną išskiria natūraliai
arba gauna iš aplinkos.
Produktas supakuotas į vandenyje tirpstančius paketus, paketus sumaišius su vandeniu, išsiskiria
laki veiklioji medžiaga 1-metilciklopropenas, ji prasiskverbia į obuolius, slopina vaisių kvėpavimo
procesus.
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NAUDOJIMO LAIKAS
Vaisiai
Naudojimo norma
Produkto/m3
Obuoliai

0,037–0,068 g/m3

Apdorojimo trukmė

24 val.

Didžiausias apdorojimų
skaičius
1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 8–10 l vandens 10–70 g produkto.
Rekomenduojama veikliosios medžiagos koncentracija patalpoje: ne mažiau kaip 1,22 mg/m 3 ir ne
daugiau kaip 2,24 mg/m3 saugyklos, kurios užpildymo tankis yra 250 kg vaisių/m3.
Applesmart 3,3 VP naudojamas skintiems obuoliams vėsiose saugyklose apdoroti.
Apdoroti reikėtų ne vėliau kaip po 7 dienų nuo vaisių skynimo, jeigu vaisiai laikomi saugykloje
žemesnėje kaip 10 °C temperatūroje, arba ne vėliau kaip po 3 dienų nuo vaisių skynimo, jeigu
vaisiai laikomi 10 °-20 °C temperatūroje.
Apdoroti galima nuo žemiausios rekomenduojamos temperatūros tai obuolių veislei laikyti iki 20°C
temperatūros, taipogi ir atšaldymo metu.
Laikymui skirti obuoliai turėtų būti skinami optimaliu sunokimo laikotarpiu. Produkto efektyvumas
gali būti mažesnis esant prastesnei vaisių kokybei, jiems pernokus prieš sandėliavimą arba derlių
nuėmus netinkamu laiku.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Prieš apdorojant reikia išmatuoti saugyklos tūrį, kad būtų galima tinkamai apskaičiuoti reikiamą
augalų apsaugos produkto kiekis. Įsitikinkite, kad saugykla yra sandari. Paimkite tiek paketėlių, kad
produkto pakaktų vienam apdorojimui, neviršijant didžiausios produkto normos. Pripildykite
vandens į talpą su vandens maišymo siurbliu ir pastatykite netoli saugyklos durų. Įjunkite siurblį ir
sudėkite pagamintus maišelius su reikiamu produkto kiekiu į talpą su vandeniu. Maišelio plėvelė
ištirpsta per 2 minutes. Per tą laiką išeikite iš saugyklos ir sandariai ją uždarykite, užtikrinkite, kad į
saugyklą nepatektų pašaliniai asmenys. Saugyklą pažymėkite ženklu „Uždaryta. Įeiti draudžiama“.
Neatidarykite 24 valandas. Praėjus šiam laikui, įjunkite ventiliaciją, atidarykite saugyklą ir, prieš
įeidami, vėdinkite 15 minučių.
Draudžiama eiti į saugyklą apdorojimo metu.
Panaudota vandens talpa negali būti naudojama jokiais kitais tikslais.
SAUGOS PRIEMONĖS
Liečiant produktą (vandenyje tirpius maišelius) rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines.
Neliesti produkto drėgnomis rankomis.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dujų. 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
laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę ir produkto likučius tvarkyti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.
PIRMOJI PAGALBA
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Įkvėpus: galvos skausmo, galvos svaigimo, suspaudimo jausmo, apsunkinto kvėpavimo ir
pykinimo atveju nedelsiant išeiti iš pavojingos zonos į gryną orą; 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: plačiai atmerktas akis nedelsiant plauti tekančiu vandeniu 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)
paprasto geriamojo vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant 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 53378.
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS
Sandėliuoti originalioje gamintojo pakuotėje augalų apsaugos produktams skirtose sausose, vėsiose,
gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose,
neprieinamose vaikams ir naminiams gyvūnams, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei sėklų,
0–30 °C temperatūroje.
TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukciją. Gamintojas neatsako už nuostolius, patirtus 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 atsakomybė už nuostolius, patirtus dėl netinkamo produkto sandėliavimo ar
naudojimo, tenka naudotojui.

