PENNCOZEB ® 75 DG
PREPARATO FORMA: vandenyje dispersiškos granulės
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: mankocebas 750 g/kg
Mankocebas – ditiokarbamatų klasės fungicidas
Penncozeb 75 DG – kontaktinis fungicidas. Naudojamas bulvių, svogūnų ir vaismedžių apsaugai nuo
grybinių ligų.
Skirtas profesionaliam naudojimui.

KENKSMINGAS

APLINKAI PAVOJINGAS

DĖMESIO
Dirgina kvėpavimo takus
Gali sukelti alergiją susilietus su oda
Gali pakenkti negimusiam vaikui
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
Saugoti nuo vaikų
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Neįkvėpti dulkių
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius , mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio
vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną sodams, bei 5 metrų
apsaugos zoną bulvėms ir svogūnams, iki paviršinių vandens telkinių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
REKOMENDACIJAS
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, BŪTINA
VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS
Registracijos Nr.: 0250F/09
Pagaminimo data:
Partijos Nr.
Pakuotė: 1; 5; 10; 25 kg
REGISTRACIJOS
SAVININKAS:
CerexAgri S.A.
CerexAgri
1, rue des Freres Lumiere,
78370 Plaisir, France

IMPORTUOTOJAS:
UAB "AGRIMATCO VILNIUS"
Žirmūnų g. 67, Vilnius
Tel.: 8 5 277 49 46, faks.: 8 5 277 49 52

NAUDOJIMAS
Penncozeb 75 DG – kontaktinis fungicidas. Naudojamas bulvių apsaugai nuo maro ir sausligės, svogūnų nuo
netikrosios miltligės, obelų, kriaušių apsaugai nuo rauplių Fungicidas pasižymi profilaktiniu ir gydomuoju
poveikiu.
Augalai

Norma kg/ha

Ligos

Maksimalus
purškimų
skaičius
Bulvės
2,0
Maras, sausligė
3
Svogūnai
2,0
Netikroji miltligė
4
Obelys, kriaušės
2,0
Rauplės
4
Pastaba: preparatas efektyviausiai veikia, jei po purškimo 4 valandas nelyja.

Karencija
dienomis
20
20
20

NAUDOJIMO LAIKAS
Purškiama vegetacijos metu profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams.
Purškimus kartoti kas 7-10 dienų.
TIRPALO KIEKIS
Bulvėms ir svogūnams – 200–400 l/ha;
Obelims, kriaušėms – 600–1000 l/ha.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Pusė purkštuvo talpos pripildoma vandens. Įjungiamas maišytuvas ir supilamas reikiamas Penncozeb 75 DG
kiekis. Tęsiant maišymą, pripilamas trūkstamas vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Po darbo būtina
kruopščiai išplauti purkštuvą. Paruošto tirpalo negalima palikti nakčiai.
SAUGOJIMAS.
Fungicidą laikyti sandariai uždarytoje gamyklos taroje, sausose, apsaugotose nuo šalčio, gerai vėdinamose,
vėsiose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų, užrakintose patalpose. Laikant fungicidą sandariai uždarytoje
gamyklos taroje jo sandėliavimo laikas yra mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbdami su produktu, naudokite asmens apsaugos priemones: 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų
chemikalų (atitinkančią standartą EN 13034); pirštines nuo chemikalų (atitinkančias standartą EN 374), pvz.
pagamintas iš nitrilo gumos; apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166), tvirtą
avalynę. Esant nesandariai ir neturinčiai oro valymo filtrų traktoriaus kabinai, gali būti reikalingos
kvėpavimo takų apsaugos priemonės: puskaukė su keičiamais filtrais A2-P2 arba A2-P3 (atitinkančiais
standartą EN 14387). Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į akis. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo
dulksna. Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą, ar prieš valgant visada nusiprauskite
vandeniu su muilu, išskalaukite burną, persirenkite drabužius.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
PIRMOJI PAGALBA.
Apsinuodijus nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prarijus – sukelti vėmimą, praplauti skrandį, nenaudoti jokių riebalų.
Įkvėpus, nukentėjusį išvesti į gryną orą. Patekus ant odos, plauti dideliu vendens kiekiu su muilu.
Patekus į akis, nedelsiant plauti vandeniu mažiausiai 15 minučių.
Priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.
PASTABA. Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos pakuotėje, tačiau neatsako
už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

® - registruotas firmos Cerexagri prekinis ženklas.

