Plantskydd
Repelentas
Veiklioji medžiaga: kraujo miltai 990 g/kg (99%).
Produkto forma: dispersiški milteliai
Plantskydd - atbaidanti priemonė nuo stirnų, briedžių, elnių, kiškių. Naudojamas lapuočių,
spygliuočių, dekoratyvinių augalų apsaugai nuo apgraužimo. Tinka naudoti miškininkystėje miško želdinių bei daigynų ir medelynų apsaugai, sodininkystėje, dekoratyvinių augalų auginime.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje 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).
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 1 kg.
Registracijos Nr.: AS2-61R(2016)
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: 2 metai
Registracijos savininkas:
Plantskydd AB,
Torsjoe 444SE-26070 Ljungbyhed,
Švedija,
tel.46(0)435441040
Platintojas Latvijoje ir Lietuvoje:
SIA American Equipment & Supply,
1 Lomonosova street Riga bld. 18
Latvija LV1019
tel. +371 67100542
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
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Plantskydd - repelentas nuo gyvūnų apgraužimo. Šis produktas atbaido gyvūnus skleisdamas
kvapą, kuris graužiantiems gyvūnams asocijuojasi su grobuonies buvimu. Paprastai gyvūnai
vengia apdorotų augalų ir netgi nebando jų graužti. Taip apsaugomi lapuočių, spygliuočių
sodinukai, dekoratyviniai augalai.
Produktą galima naudoti daugumai augalų, tokių kaip: eglių, pušų, lapuočių sodinukai,
dekoratyviniai augalai ir t.t. Retais atvejais kai kurie augalai gali būti jautrūs produktui.
Nepurkškite augalų labai saulėtomis dienomis.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Naudojimo norma: 0,8 – 1,6 g / sodinukui: 5,0–10 ml 15 proc. tirpalo/ sodinukui.
Plantskydd naudojamas esant sausam orui, esant aukštesnėje nei 0°C oro temperatūrai.
Paprastai naudojamas nuo rugsėjo iki kovo. Miško želdiniai įprastai purškiami rugsėjo–gruodžio
mėnesiais, kad apsaugoti augalus nuo apgraužimo žiemos laikotarpiu ir pavasarį – kovo mėnesį.
Sodinukus taip pat galima pamirkyti tirpale prieš sodinant pavasarį ir rudenį. Jei būtina, apdoroti
galima taip pat ir vasarą.
Geresniam rezultatui gauti purkškite anksti ryte arba vėlai vakare, nenaudokite labai karštomis
dienomis. Leiskite gerai išdžiūti, purkškite mažiausiai 24 valandas prieš lietų, sniegą ar augalų
laistymą.
Plantskydd apsaugo augalus iki 6 mėnesių žiemą iki 3 mėnesių vasarą (dėl aktyvaus augalų augimo
šiuo metu).
Kad apsaugoti spygliuočių sodinukus, reikia apdoroti jų viršūnes, apipurškiant arba aptepant
tirpalu. Apdoroti pušų sodinukus prieš pumpuravimą nerekomenduojama, juos geriau apdoroti po
pumpuravimo.
Kad apsaugoti lapuočių sodinukus reikia apdoroti jų kamienus ir šakas.
TIRPALO PARUOŠIMAS
1,0 kg Plantskydd dispersinių miltelių ištirpinkite 6,0 litruose vandens. Paruošto tirpalo pakanka
apdoroti iki 1 000 augalų. Apdorojant didelius plotus (1 ha ir daugiau) rekomenduojama
pasigaminti 10 proc. daugiau tirpalo. Norma 5,0 – 5,5 ml vienam sodinukui, dideliems sodinukams
(30–50 cm )– 10 ml vienam sodinukui.
Supilkite reikalingą miltelių kiekį į indą, prieš tai jį sudrėkinę (kad milteliai neprikibtų prie indo
šonų). Lėtai pripilkite tiek pat (pagal tūrį) šilto vandens, lengvai maišykite, kol gausis vienalytė
masė. Supilkite likusį vandens kiekį, neleiskite susidaryti putai. Palikite paruoštą tirpalą 20
minučių. Tirpalą perkoškite per marlę arba filtrą ir supilkite į purkštuvą. Paruoštą tirpalą reikia
sunaudoti tą pačią dieną. Po panaudojimo gerai išplaukite purkštuvą ir apsauginius rūbus.
SAUGOS PRIEMONĖS
Naudojant produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius
batus, rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).
Dirbant apdorotuose plotuose 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
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dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.
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. 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
Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.
SAUGOJIMAS
Laikykite sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje, tamsioje, gerai vėdinamoje ir vaikams
neprieinamoje vietoje. Saugoti 0°C – +25°C temperatūroje, atokiai nuo karščio šaltinių bei atviros
ugnies.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas garantuoja, kad produktas yra kokybiškas, jei jis laikomas tik originaliame (gamyklos)
įpakavime. Kadangi gamintojas/ platintojas negali kontroliuoti produkto panaudojimo,
gamintojas/ platintojas neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

