BANARG®
Augimo reguliatorius vaisių nokinimui skatinti
Veiklioji medžiaga: etilenas 4%
Produkto forma: suslėgtos dujos
Banarg –augimo reguliatorius, skirtas bananų ir citrusinių vaisių nokinimo skatinimui.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI
Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Neįkvėpti dujų / rūko / aerozolio.
Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Saugoti nuo saulės šviesos.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centrą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 53378.
Pakuotė: 50 l
Registracijos Nr.: AS2-7AR(2018).
Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės.
Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.
Galiojimo laikas – 2 metai nuo pagaminimo datos.
Registracijos savininkas – AGA UAB,
Didlaukio g. 69 LT-08300 Vilnius, Lietuva.
Tel. 8 5 278 7788
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
VEIKIMO BŪDAS
Etilenas yra augalų augimo reguliatorius, paspartinantis ir suvienodinantis vaisių nokimo procesą.
Etilenas nenaudojamas augalų apsaugai nuo kenksmingų organizmų.
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NAUDOJIMO LAIKAS
Vaisiai

taikymo sritis

Bananai

Nokinimas

Naudojimo norma

Apdorojimo trukmė

11,25–25 l/m3
(450-1000 ppm)

24 val.

0,025–0,25 l/m3
(1-10ppm)

72 val.

Apelsinai
Mandarinai
Citrinos
Žaliosios
citrinos
Greipfrutai

Nokinimas

Kiti citrusiniai
Banarg naudojamas kaip dujos, įleidžiamos į sandarią nokinimo zoną, esančią nokinimo patalpose.
Produkto veikimo metu nokinimo patalpa turi būti sandariai uždaryta, ventiliacijos sistema turi būti
išjungta. Siekiant užtikrinti kuo geresnį poveikį, labai svarbu, kad būtų palaikoma pastovi etileno
dujų koncentracija zonoje. Todėl nokinimo zona turi būti užrakinta 24 valandas (bananams) arba 72
valandas (citrusiniams vaisiams). Patalpoje turi būti įrengti etileno dujų jutikliai.
Po apdorojimo etileno dujomis turi būti įjungta ventiliavimo sistema. Nokinimo zona gali būti
atidaryta ir į ją patekti galima tik po vėdinimo, kai etileno lygis zonoje bus ne didesnis nei 200 ppm.
Draudžiama eiti į nokinimo patalpą apdorojimo metu.
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
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.
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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.
Saugoti nuo šalčio ir nuo ugnies
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.

