NEXT
AUGIMO REGULIATORIUS
Veiklioji medžiaga: trineksapak etilas 250 g/l (26,6 %)
Produkto forma: koncentruota emulsija (EC)
NEXT  augimo reguliatorius, naudojamas žieminių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių
pasėlių apsaugai nuo išgulimo.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Degus skystis ir garai.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai laikytis vartojimo instrukcijų.
Laikyti atokiau nuo karščio / kibirkščių / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.
Stenkitės neįkvėpti garų, rūko ar aerozolių.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ
arba kreiptis į gydytoją.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės 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).
Sudėtyje yra pentanolo.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 20 l ir 200 l
Registracijos Nr.: AS2-91AR(2019)
Pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės
Siuntos Nr.:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas:
2 metai nuo pagaminimo datos
Registracijos savininkas: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcija, Ispanija, Tel.: +34 868 12 75 89, el. paštas:
eu.regn@shardaintl.com

Platintojas Lietuvoje: UAB ,,Agrochema”, Jonalaukio k., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos r.,
Tel. (8 349) 56 142, el. paštas: info@agrochema.lt, www.agrochema.lt
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo,
tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.
VEIKIMO BŪDAS
NEXT naudojamas žieminių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių pasėlių apsaugai nuo
išgulimo. NEXT veiklioji medžiaga trineksapak etilas yra absorbuojama per lapus. Jis slopina
augalų augimo hormono giberelino sintezę, dėl ko stabdomas stiebo ląstelių ilgėjimas, trumpėja
tarpubambliai, mažėja javų aukštis. Javai tampa atsparesni išgulimui.
NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS
Augalai

Norma, l/ha

Purškimo laikas

Žieminiai kviečiai
Žieminiai miežiai
Vasarinių miežiai

0,5
0,8
0,6

Nuo bamblėjimo pradžios iki
visiškai išsiskleidžia paskutinis
lapas (BBCH 30-39)

Didžiausias
purškimų
skaičius per
sezoną
1
1
1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Nenaudokite NEXT, jei:
 javai yra paveikti nepalankių meteorologinių sąlygų (pvz., sausros, šalnų);
 javai yra stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų;
 oro temperatūra aukštesnė negu +25°C.
FITOTOKSIŠKUMAS
Tinkamai naudojamas nefitotoksiškas.
SĖJOMAINA
Nėra jokių apribojimų vėliau sėjamiems augalams.
MAIŠYMAS
Maišymas su kitais preparatais nėra numatytas.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo
greitis yra didesnis nei 3 m/s.
NEXT nenaudoti sėkliniuose javų pasėliuose.
Venkite purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius 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) bei avėti
tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias
standartą EN 374): pvz., chloropreno, butilo, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Stengtis neįkvėpti rūko, garų,
aerozolio.
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas
kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300
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g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant
purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).
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.
Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 23 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir
bendro naudojimo teritorijų ribos.
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 į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: plauti odą dideliu kiekiu vandens su muilu. Jei simptomai išlieka, kviesti 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.

TIRPALO PARUOŠIMAS
Tirpalas ruošiamas prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Prieš
pradedant ruošti tirpalą, įsitikinkite, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo
naudotas kitiems augalams purkšti. Tiksliai nustatykite reikiamą tirpalo tūrį ir produkto kiekį.
Prieš atidarant pakuotę, produktą gerai suplakite.
Pildant purkštuvą laikytis purkštuvo gamintojo pateiktų instrukcijų. Jei instrukcijos nėra, pusę
purkštuvo talpos užpildykite švariu vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikiamą kiekį
NEXT ir baikite pilti vandenį. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišytuvas turi būti
įjungtas.
PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS
Iš karto po purškimo kruopščiai išplaukite purškimo įrangą. Visiškai ištuštinkite purkštuvo
talpą apdorotame lauke. Nuimkite visus filtrus ir purkštukus. Jie turi būti išplauti atskirai.
Mažiausiai 3 kartus kruopščiai išplaukite purkštuvo talpą švariu vandeniu. Galima įdėti tam
skirtos plovimo priemonės. Kiekvieną kartą plaunant purkštuvą, vandens įpilkite ne mažiau
10% purkštuvo talpos tūrio. Talpą išplaukite vidiniais purkštukais. Vandenį išleiskite pro
vamzdynus. Jei plovimui naudotas tik vanduo, tirpalą išpurkškite ant to paties lauko, kur buvo
naudotas produktas. Jei buvo naudota ir plovimo priemonė, vykdyti jos etiketėje nurodytus
reikalavimus.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų
apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant
suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos
produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu Išskalautos augalų
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apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės
aktais.
Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.
PRODUKTO SAUGOJIMAS
Produktą reikia laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėdinamoje
patalpoje.
Laikykite temperatūroje nuo 5 iki + 30 ° C. Apsaugoti nuo šviesos bei drėgmės.
Produktą reikia laikyti originalioje pakuotėje, toliau nuo maisto medžiagų, gėrimų ir pašarų.
Laikyti vaikams bei neapmokytam asmeniui nepasiekiamoje vietoje.

