Gusto
Veiklioji medžiaga: metaldehidas 30 g/kg (3 % w/w)
Preparato forma: granulės
Gusto – kontaktinis moliuskocidas, skirtas apsaugoti sodininkystės augalus nuo šliužų (Deroceras
spp. ir Arion spp.) braškėse, bulvėse, morkose, burokėliuose, salieruose, svogūnuose, shallot
svogūnuose, česnakuose, pomidoruose, baklažanuose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose,
salotose, špinatuose, kituose salotiniuose augaluose, šviežiuose prieskoniniuose augaluose,
šparaginėse pupelėse, žirniuose, pupelėse, dekoratyviniuose augaluose.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 5 kg.
Registracijos numeris: AS2-17M/2016
Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Gamintojas:
KOLLANT S.r.l.
Via Colombo 7/7A
IT-30030 Vigonovo (VE)
Italy
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622
Registracijos savininkas:
Adama Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
The Netherlands
Tel: +31 33 494 84 94
Fax: +31 33 494 80 44
VEIKIMO BŪDAS
Gusto veiklioji medžiaga, metaldehidas, veikia kontaktiškai patekęs į kenkėjų skrandį. Šliužai,
absorbavę metaldehidą, pradeda dideliu kiekiu išskirti gleives, o tai sukelia dehidrataciją organizmo vandens praradimą, dėl ko sutrinka organizmo gyvybinė veikla. Be to, veikiant
metaldehidui, sutrinka odos apsauga, judėjimo bei virškinimo funkcijos, kadangi šie procesai
tiesiogiai priklauso nuo tinkamo gleivių formavimosi. Poveikio nesumažina aplinkos drėgmė.
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NORMOS IR PANAUDOJIMO LAIKAS
Naudojimo norma: 60 g produkto vienam arui (100 m2).
Didžiausias panaudojimų skaičius: 2
Naudojimo laikas: pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Esant dideliam kenkėjų
paplitimui naudokite pakartotinai po 7–14 dienų.
Kultūriniai augalai

Panaudojimo laikas

Karencijos laikotarpis (dienomis)

Braškės
(laukuose ir šiltnamiuose)

Pavasarį, nuo naujų lapų pasirodymo iki
pradeda formuotis dukteriniai augalai

Nenaudokite vėliau nei pradeda formuotis
dukteriniai augalai.

Bulvės

Visos vegetacijos metu

Nenaudokite vėliau nei 3 dienos iki derliaus
nuėmimo
Nenaudokite vėliau nei 20 dienų iki derliaus
nuėmimo
Nenaudokite vėliau nei matomi 9 lapeliai.

Morkos, burokėliai, salierai Nuo sėjos iki šakniavaisiai pasiekia būdingą
dydį ir formą
Nuo sėjos iki matomi 9 lapeliai
Svogūnai,
shallot svogūnai, česnakai
Iki matomi 9 lapeliai
Nenaudokite vėliau nei matomi 9 lapeliai.
Pomidorai, baklažanai
(laukuose ir šiltnamiuose)
Nuo sėjos iki žiedynas pasiekia būdingą
Nenaudokite vėliau nei 3 dienos iki derliaus
Žiediniai kopūstai
dydį ir formą
nuėmimo
Nuo sėjos iki gūžė pasiekia būdingą dydį,
Nenaudokite vėliau nei 3 dienos iki derliaus
Gūžiniai kopūstai
formą ir standumą
nuėmimo
Nuo sėjos iki lapai pasiekia veislei būdingą Nenaudokite vėliau nei 3 dienos iki derliaus
Lapiniai kopūstai
dydį
nuėmimo
Nuo sėjos iki išsiskleidžia 9 tikrieji lapeliai Nenaudokite vėliau nei 20 dienų iki derliaus
Salotos, špinatai, švieži
nuėmimo
prieskoniniai augalai
(laukuose ir šiltnamiuose)
Nuo sėjos iki pasirodant pirmiesiems
Nenaudokite vėliau nei 28 dienos iki derliaus
Šparaginės
žiediniams pumpurams
nuėmimo
pupelės
Nuo sėjos iki išsiskleidžia 9 tikrieji lapeliai
Nenaudokite vėliau nei matomi 9 lapeliai.
Žirniai, pupelės
Visos vegetacijos metu
Netaikoma
Dekoratyviniai augalai

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKA
Metaldehidas yra veiklioji medžiaga, priklausanti ciklooktano junginiams.
Šios grupės
medžiagoms nėra užregistruota atsparumo atvejų, todėl atsparumo atsiradimo rizika yra maža.
PASTABA
Produkto veikliosios medžiagos kiekis labai sumažėja aukštesnėje temperatūroje ir jis neatitinka
kokybės reikalavimų, todėl laikykite Gusto ne aukštesnėje, kaip 35oC temperatūroje.
SVARBU
Gusto naudojant plačialapiuose augaluose vėliau nei nurodyta etiketėje, moliuskocidas gali
įsiskverbti į lapus. Nebarstykite produkto tiesiogiai ant įsilapojusių valgomų augalų lapų, tokių
kaip salotos, kopūstai. Gūžiniuose ir žiediniuose kopūstuose, salotose Gusto naudokite
ankstyvuose augimo tarpsniuose iki pradedant sukti gūžes.
Nenaudokite prieš artėjantį stiprų lietų, nes sumažės produkto efektyvumas.
Geriausi rezultatai pasiekiami, kai šliužai aktyviai maitinasi, paprastai nulijus negausiam lietui.
Jeigu nulijo stiprus lietus po pirmojo panaudojimo, antrą kartą išbarstykite Gusto rekomenduojamą
normą kai tik pastebėsite šliužus.
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DĖMESIO!
Siekiant apsaugoti paukščius ir gyvūnus būtina pašalinti granules, pabirusias už lauko (kuriame
naikinate šliužus) ribų. Saugumo sumetimais neleiskite vaikams bei naminiams gyvūnams lankytis
produktu apdorotame lauke.
MAIŠYMAS
Netaikoma iš techninės ir bendrosios žemės ūkio praktikos.
IŠBARSTYMO BŪDAS
Mažus plotus galima apibarstyti rankomis arba rankine įranga.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti apsaugines
pirštines (pvz.: polivinilchloridines, latekso ar kt.).
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių. Po darbo
nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos
apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.
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. Neskatinti vėmimo. 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.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.
PASTABA: Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms,
kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja
produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas
netinkamai saugomas ir naudojamas.

