GRO-STOP ®BASIS
Augimo inhibitorius
Veiklioji medžiaga: chlorprofamas 300 g/l
Koncentruota emulsija
Gro-Stop Basis - karbamatų cheminės klasės augimo inhibitorius, stabdo bulvių dygimo procesą.
.Skirtas dėžėse dideliais kiekiais laikomoms maistinėms ir perdirbimui sirtoms bulvėms apdoroti.
Augimo inhibitorius skirtas profesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI
Dirgina odą.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Įtariama, kad sukelia vėžį.
Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Neįkvėpti dujų/rūko/garų/aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti 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 biurą telefonu: 8 5 2362052 arba
8 687 533 78

Pakuotė: 5 l, 10 l
Registracijos Nr. 0215/09
Siuntos Nr.
Galiojimo laikas: 2 metai
Registracijos savininkas:
Certis Europe B.V.
Safariweg 55
3605 MA Maarssen
Olandija
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PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Gro-Stop BASIS“ skirtas bulvių purškimui specialiu įrenginiu. Apdorojama prieš sandėliuojant
maistines ir perdirbimui skirtas bulves. Po apipurškimo bulves galima sandėliuoti tik ne didesnėse kaip
4,5 tonų talpos dėžėse. Nepurškite ant sėklinių bulvių. Vieną derlių galima purkšti tik vieną kartą.
Ištirpinkite 60 ml „Gro-Stop Basis“ maždaug 140 ml vandens kiekyje, tirpalo pakaks 1 tonai bulvių.
Sandėliuojamas bulves galima purkšti vieną kartą.
PURŠKIMAS
Įsitikinkite, kad apdorojamos bulvės yra subrendusios, sausos ir švarios. Pažeistas bulves prieš
apdorojimą reikia išrinkti.
Purkškite „Gro-Stop BASIS“ specialia įranga, kuri sumontuota ant krovimo / elevatoriaus konvejerio
diržo priekinės dalies, geriausiai toje vietoje, kur bulvės pasukamos. Purškimo įrangą sudaro „Mafex“ /
„Mantis“ sukamojo disko priedai su apsauga nuo taškymo. Taip pat galima purkšti mažos talpos aukšto
slėgio smulkiai purškiančiais antgaliais.
Jei purškimo įrenginyje nėra grįžtamosios srovės arba mechaninio maišytuvo, tirpalą kas valandą
suplakite.
Negalima purkšti dideliais lašais, nes jis bus paskirstomas nevienodai ir gali patekti ant odos. „GroStop BASIS“ negalima purkšti karštų garų įrenginiu.
Nepurkškite daugiau nei 200 ml/t tirpalo, nes bulvės gali sušlapti. Nepurkškite sergančių bulvių.
PO PURŠKIMO
Apipurkštas bulves reikia laikyti 14 dienų +14 C temperatūroje. Rekomenduojama trumpai vėdinti
patalpas, kai lauke sausa (mažiau nei 90 % RH). Tai sumažina ligų plitimo riziką.
Vėliau temperatūrą patalpose reikia palaipsniui mažinti iki +5–10 C, sandėliuojant patalpas reikia
vėdinti. Laikant bulves per žemoje temperatūroje dygimo sustabdymo procesas gali nutrūkti.
LAIKO TARPAS TARP PURŠKIMO IR SANDĖLIAVIMO
Tarp sandėliuojamų bulvių purškimo ir pardavimo ar perdirbimo turi praeiti mažiausiai 8 savaitės.
Pastaba
Po Gro-Stop Basis naudojimo purškimo įrenginį gerai išvalykite.
DĖMESIO!
Jei apdorojamos ką tik nukastos bulvės dygimo inhibitorimi, kurio sudėtyje yra chlorprofamo (CIPC),
gali būti pažeista bulvių odelė.
SVARBU
Sėklinių bulvių negalima laikyti patalpose, kuriose apdorojamos bulvės. Taip pat sėklinės bulvės gali
būti pažeistos, jei jos bus laikomos patalpose ar dėžėse, kuriose prieš tai buvo apdorojamos bulvės.
Taip pat gali būti pažeisti salykliniai miežiai, sėkliniai grūdai, sėklinės žolės ir kiti sėklai skirti augalai.
Negalima laikyti jokios produkcijos dėžėse ir saugyklose, kuriose buvo laikomos apdorotos bulvės,
nes gali būti viršytos DKL.
Dėl platesnės informacijos kreipkitės į „Certis“.
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LAIKYMAS
„Gro-Stop BASIS“ reikia laikyti sausoje, vėsioje, apsaugotoje nuo užšalimo patalpoje (5-25oC)
temperatūroje)
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Visiškai ištuštinkite pakuotes, kurioje buvo Gro-Stop Basis. Nenaudokite tuščių pakuočių kitiems
tikslams, sunaikinkite laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius (kombinezonus), tinkamas apsaugines pirštines (neoprenines),
neopreninius batus, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Vengti patekimo ant odos ar į akis.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplautoi vandeniu ir kreiptis į
gydytoją.
Darbuotojams atrenkant ir pakuojant neplautas bulves rūšiavimo patalpose būtina dėvėti tinkamas
pirštines.
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. 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.
Šiame informaciniame lape pateiktos gaminių savybės ir koncentrato naudojimo metodai nustatyti
remiantis išsamiais mūsų tyrimais ir patirtimi. Dėl to garantuojame gerą savo gaminio kokybę. Tačiau
negalime kontroliuoti daugelio veiksnių, kurie gali daryti įtaką gaminio veikimui ir derliaus reakcijai į
jį: gaminio sandėliavimo, transportavimo, naudojimo būdo, derliaus auginimo būdo, dozavimo ir t. t.
Dėl to už mažiau efektyvų gaminio veikimą ar jo padarytą žalą neatsakome. Jei abejojate arba nežinote,
ar gaminys tinka naujiems ir / arba nestandartiniams gamybos metodams, naujoms rūšims ir t. t.,
rekomenduojame visų pirma su tiekėju pasitarti, ar derlių galima apdoroti mūsų gaminiais.
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