Melocont GR
BIOLOGINIS INSEKTICIDAS
Veiklioji medžiaga:

Beauveria brongniartii Bipesco 2 0,27 g/kg (2,7 %) 1 x 107CFU/g.

Produkto forma:

granulės

Melocont GR – biologinis insekticidas, skirtas braškių, aviečių, šilauogių, sodinukų medelynuose
apsaugai nuo grambuolių (Melolontha melolontha ir Melolontha hippocastani) lervų.
Skirtas profesionaliajam naudojimui
Sudėtyje yra Beauveria brongniartii štamas Bipesco 2. Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Stengtis neįkvėpti dulkių.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti apdorojimo 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: 3 kg.
Leidimo Nr.: 1S-20
Partijos numeris: Žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai.
Gamintojas/Leidimo savininkas:
„AGRIFUTUR” srl
Via Campagnole, 8
25020 Alfianello (BS)
Italija
Platintojas:
MB „Natūralus dirvožemis“
Ažuolo g. 25
Alionių II kaimas, - Lietuva Tel.: +37061383172
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PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
VEIKIMO BŪDAS
Melocont GR" – kontaktinis biologinis insekticidas, veikia paprastojo grambuolio (Melolontha
melolontha) ir miškinio grambuolio (Melolontha hippocastani) lervas visose jų vystymosi stadijose.
Grybo konidijos dirvožemyje prisitvirtina prie grambuolio lervų kūno, sudygsta, įsiskverbia į audinių
vidų ir pradeda jais maitintis. Lervos žūva dėl mechaninio grybienos įsiskverbimo, sutrikus vandens
ir maisto medžiagų apykaitai.
NAUDOJIMAS
Pasėliai

Kenkėjai

Norma:

Braškės
Avietės
Šilauogės
Sodinukai
medelynuose

Grambuolių lervos
Grambuolių lervos
Grambuolių lervos
Grambuolių lervos

30-50 kg / ha
30-50 kg / ha
30-50 kg / ha
30-50 kg / ha

Apdorojimų
skaičius
1
1
1
1

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Melocont GR” turi būti įterpiamas į dirvą naudojant mechaninę sėjamąją mašiną. Jei produktas
įterpiamas į velėną, naudokite sėjamąją mašiną su diskais. Granulės turi būti įterpiamos į dirvožemį
5-10 cm gylyje.
PASTABOS
Produkto efektyvumas gali sumažėti esant labai drėgnoms arba labai sausoms sąlygoms, žemesnėje
nei 10°C ir aukštesnėje nei 30°C temperatūroje.
SAUGOS PRIEMONĖS
Pažeistos imuninės sistemos individai neturėtų dirbti su šiuo produktu.
Dirbant su produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir barstant granules sėjamosiomis
mašinomis būtina dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių (atitinkančią
standartus LST EN 340 ir LST EN ISO 13952-1), bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti
naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas.
Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374):
neopreno, nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm) butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius
akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).
Darbuotojams būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis
rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio
ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2). Rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių. 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.
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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.
LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Laikyti produktą vėsioje ir sausoje, apsaugotoje nuo šviesos vietoje.
PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę ir produkto likučius tvarkyti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

