MERIDIAN
Veiklioji medžiaga: metaldehidas 50 g/kg (5%)
Produkto forma: granulės
Moliuskocidas, skirtas apsaugoti lauko ir sodo augalus nuo šliužų..
MERIDIAN naudojamas žieminiuose ir vasariniuose javuose, žieminiuose ir vasariniuose
rapsuose, kukurūzuose, bulvėse, salotose, uogakrūmiuose (išskyrus braškes ir žemuoges),
ganyklose ir vejose.
Skirtas profesionaliajam naudojimui
Mūvėti apsaugines pirštines.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.
Siekiant apsaugoti paukščius/laukinius gyvūnus pašalinti pabiras.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.
Registracijos numeris: AS2-40M(2017)
Galiojimo laikas: 2 metai
Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Gamintojas/pakuotojas: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road Bandra
(West)
Mumbai- 400 050, Indija
Registracijos savininkas: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek,
Belgija
Platintojas
Importuotojas ir platintojas Lietuvoje:
UAB „Scandagra“, Biochemiku g. 6,LT-57234, Kedainiai,Lietuva, Tel/fax: (8 347) 41551
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
Naudojimo instrukcijos
MERIDIAN yra moliuskocidas, skirtas apsaugoti lauko ir sodo augalus nuo šliužų.
MERIDIAN naudojamas žieminiuose ir vasariniuose javuose, žieminiuose ir vasariniuose
rapsuose, kukurūzuose, bulvėse, salotose, uogakrūmiuose (išskyrus braškes ir žemuoges),
ganyklose ir vejose.
Naudojimo norma: 7 kg/ha
Produktas tolygiai paskleidžiamas ant dirvos rankiniu būdu arba trąšų barstytuvu iš karto po
sėjos. Jei augalai jau auga, naudokite pastebėję pirmuosius pažeidimus.
Didžiausias panaudojimų skaičius: 2 kartai per sezoną (viso 14 kg/ha), kas 7-10 dienų.

MERIDIAN iš dalies apsaugo nuo šliužų pažeidimų.
Geriausi rezultatai būna, kai produktas naudojamas ramiu ir drėgnu oru, kuomet moliuskai yra
aktyviausi. Jei moliuskai nevisiškai išnyksta po pirmo panaudojimo, naudojimą reikia
pakartoti.
Venkite panaudojimo prieš labai smarkų lietų, nes granulės gali suirti.
Augalai
Vasariniai ir žieminiai
javai

Salotos
Vasariniai ir žieminiai
rapsai

Bulvės

Uogakrūmiai (išskyrus
braškes ir žemuoges)

Kukurūzai

Ganyklos ir vejos

Naudojimas

Karencijos
laikotarpis
(dienomis)
Nuo sėjos iki krūmijimosi Vėliausiai
pabaigos (BBCH 29)
galima naudoti
iki
krūmijimosi
pabaigos
(BBCH 29)
Nuo sėjos iki 9 lapelių 20
tarpsnio (BBCH 19)
Nuo sėjos iki tarpubamblių Vėliausiai
formavimosi (BBCH 29)
galima naudoti
iki
tarpubamblių
formavimosi
(BBCH 29)
Nuo
pasodinimo
iki 3
vegetacijos pabaigos (BBCH
97).
Pastaba. Produktas gumbų
nuo
šliužų
pažeidimų
neapsaugo.
Nuo
pasodinimo
iki Vėliausiai
žydėjimo pabaigos (BBCH galima naudoti
69).
iki žydėjimo
Pastaba. Produktas uogų nuo pabaigos
šliužų pažeidimų neapsaugo. (BBCH 69)
Nuo sėjos iki 5 lapų Vėliausiai
susiformavimo (BBCH 15)
galima naudoti
iki 5 lapų
susiformavimo
(BBCH 15)
Ganyklos: nuo sėjos iki 5 Ganyklose
lapų susiformavimo (BBCH vėliausia
15).
galima naudoti
Vejos:
nuo
sėjos
iki iki 5 lapų
vegetacijos pabaigos
susiformavimo
(BBCH 15)

Didžiausias
panaudojimų
skaičius
2

2
2

2

2

2

2

DĖMESIO
Siekiant apsaugoti paukščius ir gyvūnus būtina pašalinti granules, pabirusias už lauko
(kuriame naikinate šliužus) ribų.

Siekiant apsaugoti naminius gyvūnus ir paukščius, neleiskite gyvūnams patekti į apdorotas
teritorijas.
BARSTYMO ĮRANGOS PLOVIMAS
Baigus barstyti, barstytuvo talpa turi būti iš karto gerai išplauta vandeniu arba specialia
priemone iš vidaus ir išorės. Iš pradžių išplaukite talpos vidų, baigus plauti talpos vidų,
nuplaukite išorę ir patį barstytuvą.
ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKA
Atsparumo išsivystymo atvejų metaldehidui nėra žinoma, tačiau visiškai atmesti galimybės,
kad atsparumas neišsivystys taip pat negalima. Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo
riziką, produktą naudokite tik tuomet, kai būtina, ir tik kaip dalį integruotos kenkėjų kontrolės
programos, kuri sustiprina kitas priemones.
Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, tamsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje
uždarytoje gamintojo pakuotėje.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina mūvėti cheminėms
medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens,
kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo
(≥0,7 mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir
dulkių bei avėti tvirtą avalynę.
Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius
batus bei rekomenduojama mūvėti 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.
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 tvarkyti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų
reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

