CCC
Augalų augimo reguliatorius
Veiklioji medžiaga: chlormekvatchloridas 750 g/l
Vandeninis tirpalas
CCC – augalų augimo reguliatorius. Naudojamas žieminiuose kviečiuose ir kvietrugiuose, vasariniuose
miežiuose.
Augalų augimo reguliatorius skirtas profesionaliajam naudojimui.

KENKSMINGAS
DĖMESIO!
Kenksmingas prarijus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis ( saugos duomenų lapais).
Neužteršti vandens auglų apsaugos produktu ir jo pakuote ( neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinių
vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Pakuotė: 5 l, 10 l, 20 l.
Registracijos Nr. 0142R/03
Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo
Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos.
Registracijos savininkas:
Nufarm GmbH & Co KG
St. Peter Str.25,
A – 4021 Linz,
Austria
Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje: 8 610 28312
Importuotojas:
UAB “Baltic Agro”
Ateities 10
LT - 08303 Vilnius
Tel.: 8 5 270 1187

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATOS IR APLINKAI RIZIKOS,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Naudojant CCC žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose ir vasariniuose miežiuose sutrumpėja, sustorėja ir
sustiprėja jų stiebai, javai tampa atsparesni išgulimui.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Purkštuvas turi būti švarus, techniškai tvarkingas ir sureguliuotas.
1. Pusę purkštuvo rezervuaro pripilti švaraus vandens.
2. Įpilti reikiamą kiekį CCC.
3. Supilti likusį vandens kiekį ir garai išmaišyti.
4. Maišytuvas turi būti įjungtas ir purškimo metu.
Paruoštą tirpalą tuoj pat išpurkšti.
REKOMENDUOJAMAS TIRPALO KIEKIS:
200 – 400 l/ha
NAUDOJIMO NORMOS
Žemės ūkio augalai
Žieminiai kviečiai, kvietrugiai
Vasariniai miežiai

Naudojimo normos, l/ha
1.0 – 1.5
0.5

Pastaba: CCC gali būti purškiama vasariniuose miežiuose su varpinių žolių ir dobilų įsėliais.
PURŠKIMO LAIKAS
Geriausi rezultatai gaunami purškiant, kai javai yra pilno krūmijimosi - pirmojo bamblio pasirodymo
tarpsnyje.
Pastaba:
Chlormekvatchlorido efektas, ypač miežiams, labai priklauso nuo jų veislės ir oro sąlygų. Ankstyvas
miežių purškimas nesutrumpina stiebų, bet pagerina šaknų sistemos išsivystymą ir krūmijimąsi.
DĖMESIO!
Nepurkšti, kai numatomos šalnos.
Nepurkšti, jei augalai lėtai auga arba, jei numatomas lietus.
Vengti patekimo ant šalia augančių augalų.
Nepurkšti, kai javai auginami lengvose, o taip pat neturtingose dirvose, netręštuose, blogai
besivystančiuose pasėliuose, nes tuomet CCC retai kada duoda gerų rezultatų.
Naudoti produktą tik gerai įtreštuose, tankiuose ir vešliuose pasėliuose.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su koncentruotu preparatu, mūvėkite neperšlampančias apsaugines pirštines.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones purškimo metu.
Prieš valgį ir po darbo plaukite rankas ir neuždengtas kūno dalis.
SAUGOJIMAS
Laikykite sandariai uždarytą originalioje taroje, saugioje vietoje.
Žemiausia saugojimo temperatūra 0˚C.
Saugokite nuo vaikų.

PIRMOJI PAGALBA
Nurijus išskalaukite burną. Išplaukite skrandį. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę.
Neskatinkite vėmimo.
Patekus į akis nedelsdami gerai praplaukite akis tekančiu vandeniu, mažiausiai 15 minučių.
Patekus ant odos nedelsdami nuplaukite vandeniu su muilu.
Įkvėpus išeiti į gryną orą.
PATARIMAI GYDYTOJUI
Specifinio priešnuodžio nėra, gydymas simptominis.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Kruopščiai išplaukite tuščią tarą. Paplavas supilkite į purkštuvo talpą ir išpurkškite.
Tuščią tarą sunaikinkite laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Nenaudokite tuščios taros kitiems tikslams.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370-52362052
JURIDINĖ ATSAKOMYBĖ
Preparato naudojimo rekomendacijos pagrįstos atliktais bandymais. Gamintojas neprisiima atsakomybės
dėl pasekmių, atsiradusių dėl neteisingo preparato saugojimo ir naudojimo. Preparato kokybė
garantuojama jeigu jis gautas ir laikomas originalioje, uždaroje pakuotėje, nurodytomis sąlygomis.

