NAUTILE
FUNGICIDAS
Veikliosios medžiagos: cimoksanilas 50 g/kg (5%), mankocebas 680 g/kg (68%)
Produkto forma: drėkstantys milteliai
Nautile – fungicidas, naudojamas maro (Phytophthora infestans) kontrolei bulvių pasėliuose.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Įtariama, kad kenkia vaisingumui.
Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius.
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.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens
telkinių ir melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra
didesnis nei 2 proc., būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.
Apsinuodijimų atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052 arba 8 687 533 78
Pakuotė:
Registracijos Nr.:
Siuntos Nr.:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:

10 kg.
AS2-49F/2015
žiūrėti ant pakuotės.
žiūrėti ant pakuotės.
2 metai.
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Gamintojas/registracijos savininkas:
United Phosphorus Limited
The Centre, Birchwood Park,
Warrington, WA3 6YN,
Jungtinė Karalystė
Tel. +44 (0) 1925 859002
Faks. +44 (0) 1925 817425

Platintojas:
UAB „Agrimatco Vilnius,
Žirmūnų g. 67,
LT-09112 Vilnius
Tel. 852774946

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
NAUTILE - fungicidas, naudojamas bulvių apsaugai nuo maro (Phytophtora infestans).
NAUTILE efektyviai saugo nuo bulvių maro lapus bei iš dalies apsaugo bulvių gumbus. Produktą
galima naudoti visų veislių maistinių ir sėklinių bulvių pasėliuose. NAUTILE geriausia naudoti
profilaktiškai. Produkto sudėtyje esantis cimoksanilas turi gydomųjų savybių, jei produktas
panaudotas ligos inkubaciniu laikotarpiu per pirmas dvi paras.
Naudojimo norma: 2 kg/ha
Vandens kiekis: 200–600 l/ha
Didžiausias purškimų skaičius: 8 kartai
Intervalas tarp purškimų: 7 - 10 dienų
Naudojimo laikas: naudojamas, kai matomas pirmas pagrindinis stiebas iki pagelsta 50 % lapų
(BBCH 21 - BBCH 95).
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 14 dienų
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis
yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta
tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų
teritorijas.
ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
NAUTILE sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos – mankocebas ir cimoksanilas. Mankocebas grybų
augimą slopina iš karto veikdamas kelis metabolinius procesus (FRAC kodas – M3). Cimoksanilo
veikimo pobūdis nėra žinomas (FRAC kodas – 27). Atsparumo išsivystymo rizika NAUTILE
vertinama kaip vidutinė, todėl neatmetama galimybė, kad naudojant produktą gali išsivystyti atsparios
patogeninių grybų rasės, ko pasekoje efektyvumas gali sumažėti. Siekiant sumažinti atsparumo
išsivystymo riziką, NAUTILE būtina naudoti pagal etiketės rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų
ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudokite mažesnės normos ir
nepurkškite daugiau kartų nei nurodyta etiketėje. Skirtingą veikimo pobūdį turinčių fungicidų
naudojimas pakaitomis mažina atsparių grybų rasių susidarymo riziką.
SĖJOMAINA
Po bulvių, kurios buvo purkštos NAUTILE galima auginti visus augalus.
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TIRPALO PARUOŠIMAS:
Ketvirtį purkštuvo pripilkite švaraus vandens. Atskieskite reikiamą produkto kiekį vandeniu, supilkite
preparatą į purkštuvą ir pripildykite vandens iki reikalaujamo lygio. Purkškite iš karto po tirpalo
paruošimo. Po naudojimo kruopščiai išvalykite visas priemones ir purkštuvą.,
Pastabos:
Nepurkškite ant šlapių augalų ar jeigu po naudojimo prognozuojamas lietus.
Įeiti į apdorotus plotus galima tik tirpalui visiškai išdžiūvus.
SAUGOS PRIEMONĖS:
Nėštumo metu moterys turi vengti kontakto su šiuo produktu.
Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 5 tipo apsauginę
aprangą nuo kietųjų cheminių dalelių ir dulkių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 139821) bei avėti tvirtą avalynę. 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. Būtina dėvėti kvėpavimo organų apsaugos
priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes
su filtrais P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų
chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. 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 rūko, garų ir dulksnos.
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.
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TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščias pakuotes ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.
GARANTIJA
Nors šis produktas buvo plačiai išbandytas daugybėje įvairių sąlygų, registracijos turėtojas
negarantuoja jo veiksmingumo visose sąlygose, kadangi jo veikimas ir efektyvumas gali būti
įtakojamas tokių veiksnių, kaip klimato ir sandėliavimo sąlygos, vandens kokybė, ligos atsparumas
preparatui bei naudojimo metodas, laikas. Be to, registracijos turėtojas neprisiima atsakomybės už
žalą pasėliams, augalijai, aplinkai, žmogui ar gyvūnams, ar už preparato neveiksmingumą, sukeltą
naudotojo nesugebėjimu laikytis etiketės nurodymų arba dėl sąlygų, kurios negalėjo būti numatytos
registravimo sąlygose. Esant bet kokiems neaiškumams, prašome susisiekti su tiekėju.

