Cedomon
Biologinis preparatas sėklų apdorojimui
Veiklioji medžiaga: Pseudomonas chlororaphis MA 342 (120 g/kg)
Emulsija sėklų apdorojimui.
Cedomon - aliejinio pagrindo biologinis sėklų apdorojimo produktas skirtas vasarinių miežių ir
avižų sėklų apdorojimui siekiant sunaikinti sėklos viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus.
Skirtas profesionaliam naudojimui sėklų ruošimo įmonėse.

KENKSMINGAS
Dėmesio!
Gali sukelti alergiją įkvėpus.
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Dėvėti tinkamus apsauginius darbužius ir mūvėti tinkamas pirštines.
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma,
parodyti šią etiketę).
Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus būtina augalų apsaugos produktą įterpti į dirvą,
ypač užtikrinant visišką įterpimą lauko gale.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu at jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS, KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI,
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
Pakuotė: 25 l, 200 l, 1000 l.
Gamintojas:
BioAgri AB
P.O. Box 914
SE-751 09 Uppsala
Švedija

Produkto importuotojas ir platintojas:
UAB NUTRILITA
Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai
Tel./fax.: 8 41 595524

Registracijos Nr.0321B/07
Siuntos Nr.
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas: Laikant +4 - +8oC
temperatūroje - 1 mėnuo

Naudojimo instrukcija:
Naudojimo ir veikimo spektras
Naudojamas sėklų apdorojimui sėklų apdorojimo mechanizmuose prieš vasarinių miežių ir avižų
sėklų patogenus.
Vasariniai miežiai
Norma: 7,5 l/t
Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres)
Juostuotoji dryžligė (Pyrenophora graminea)
Fuzarioziniai puviniai (Fusarium spp.)
Avižos
Norma: 7,5 l/t
Fuzarioziniai puviniai (Fusarium spp.)

Dozavimas
7,5 litrai/tonai (Vandens papildomai nereikia)
Veikimo būdas
Produktas susideda iš dažnai sutinkamos dirvos bakterijos (109-1010 CFU/ml) Pseudomonas
chlororaphis (izoliuotas MA 342). Produktas yra specifiškai skirtas javų sėklų apdorojimui.
Dygimo, augimo metu bakterija dauginasi ant sėklų, daigų ir augalų iki penkių lapų stadijos ir todėl
pasiekiama ilgalaikė apsauga.
Pastaba: Jei sėkla gerai išvalyta, Cedomon tolygiai padengia grūdą ir prilimpa prie jo paviršiaus.
Apdorota sėkla gali būti sandėliuojama ne ilgiau kaip metus laiko. Paketai su apdorotomis sėklomis
turi būti pažymėti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Negalima apdoroti sudygusios,
nešvarios, suskilusios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip pažeistos sėklos. Cedomon neturėtų būti
naudojamas prieš kitas ligas ir nedidesnėmis dozėmis, nei rekomenduojama. Rekomenduojame
apdoroti tiek sėklos, kiek ruošiatės sėti.
Sėklų apdorojimas
Cedomon gali būti naudojamas paprastomis sėklų beicavimo mašinomis. Beicuotuvas turi būti gerai
išplautas karštu vandeniu su dezinfekavimo priemone. Prieš pradedant sėklų apdorojimą mašina turi
būti sukalibruota. Cedomon prieš pilant į maišytuvą turi būti gerai suplaktas, o maišytuvas turi būti
įjungtas viso apdorojimo proceso metu. Cedomon gali būti naudojamas temperatūroje ne žemesnėje
nei +1oC.
Saugos priemonės:
Produktas yra nekenksmingas aplinkai. Nutekėjimo atveju surinkite produktą naudodami
absorbuojančią medžiagą ir sunaikinkite laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
Tuščia tarą uždaryti, pažymėti ir sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Nenaudoti
tuščių įpakavimų kitiems tikslams.
Sėklų apdorojimo įrangos valymas
Po panaudojimo mašina turi būti išskalauta karštu vandeniu ir valymo priemone. Po plovimo
nutekėjęs vanduo aplinkai yra nekenksmingas. Su vandens srautu, kuriame yra kitų pesticidų, ne
Cedomon, liekanų turėtą būti elgiamasi kaip nurodyta šių konkrečių pesticidų nurodytose saugos
priemonėse.

Laikymas:
Laikyti originalioje, gerai uždarytoje pakuotėje, +4 °C - +8 °C temperatūroje neilgiau nei du
mėnesius. Produktas turi būti naudojamas iki galiojimo laiko pasibaigimo datos užrašytos ant
atskiros statinės ar konteinerio. Apdorotos sėklos neturi būti sandėliuojamos ilgiau nei vienus metus
nuo apdorojimo iki panaudojimo. Laikyti vaikams ir pašaliniams nepasiekiamoje vietoje, atskirai
nuo maisto produktų, toliau nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių.
Pirmoji pagalba:
Patekus į akis ar užtiškus ant odos nuplauti vandeniu. Prireikus kreipkitės į gydytoją.
Garantiniai reikalavimai:
Cedomon kokybė yra garantuojama jei produktas įgyjamas uždarytame originaliame konteineryje.
Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl nuostolių patirtų neteisingai laikant ar naudojant produktą.

