REGLONE SUPER
DEFOLIANTAS
Produkto forma: vandens tirpalas
Veiklioji medžiaga – dikvatas 150 g/l
Reglone super– defoliantas naudojamas žemės ūkio augalams defoliuoti.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

PAVOJINGA
Gali ėsdinti metalus
Kenksmingas prarijus.
Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Toksiškas įkvėpus.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Sudėtyje yra dikvato dibromido. Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /
kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /
kreiptis į gydytoją.
Specialus gydymas (žr. Pirmoji pagalba patarimai gydytojui šioje etiketėje).
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Po darbo išskalbti visus apsauginius drabužius.
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 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio
vandens telkinių ir 1 metro iki melioracijos griovių.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
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Pakuotės:
Registracijos Nr.:
Siuntos Nr.:
Pagaminimo data:
Tinka naudoti:

5 l; 10 l.
0088D/06.
žiūrėti ant pakuotės.
žiūrėti ant pakuotės.
2 metus.

Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o.,
Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Atstovas Lietuvoje: tel. +370 52420017, faks. + 370 52420025
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

APSAUGOS

PRODUKTĄ

PERSKAITYKITE

Reglone super– defoliantas naudojamas žemės ūkio augalams defoliuoti.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Reglone super – kontaktinio neatrankinio veikimo herbicidas-defoliantas, patenkantis į augalą
per lapus. Stipriai veikia žaliuosius augalų audinius, tačiau produktas patekęs į dirvą praranda
veiksmingumą. Augale fotosintezės metu skatina peroksido gamybą, kuris pažeidžia ląstelių
membranas. Apdoroti augalai visiškai nudžiūva per 4-10 dienų, tai priklauso nuo apšvietimo
stiprumo, oro temperatūros ir apdorojamo augalo rūšies. Saulėtu ir šiltu oru pirmieji augalų
džiūvimo požymiai pasireiškia praėjus dviem valandom po purškimo. Apsiniaukusią ar vėsesnę
dieną augalai džiūva ilgiau. Geriausia purkšti vidurdienį. Poveikis greitas ir patikimas net
tuomet, kai tuoj po purškimo nulyja lietus. Produkto sudėtyje yra paviršiaus aktyviosios
medžiagos, dėl kurios produktas geriau prilimpa prie lapų ir nenusiplauna lyjant. Defoliantas
nudžiovina lapiją ir naikina dviskiltes piktžoles, pagreitina sėklų džiūvimą, palengviną derliaus
nuėmimą.
Kultūra

Purškimo laikas

Produkto
norma
l/ha

Morkų sėklojai

Purškiama antros eilės žiedyno pilno nokimo
pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau
50%
Purškiama pilnos vaškinės sėklų brandos
pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau
50%
Purškiama, kai paruduoja 20-40%
kamuolėlių

2,5-3,0

Paskutinis
apdorojimo
terminas iki
derliaus
nuėmimo
dienomis
6-8

2,0-3,0

5-10

4,0-6,0
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Purškiama ,kai paruduoja 85-90%
kamuolėlių
Purškiama ,kai paruduoja 75-80% galvučių

2,0-4,0
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3,0-4,0

5-7

4,0-5,0

8-10

2,0-3,0

6-8

Kopūstų sėklojai
Pašarinių runkelių,
valgomųjų burokėlių
sėklojai
Liucerna sėklai*

Raudonieji dobilai
sėklai*
Pašarinės pupos sėklai Purškiama ,kai apatinėse ankštyse sėklos
geltonos, o rumbelis juodas
Vikių-avižų mišiniai
Purškiama, kai paruduoja 75 % ankščių
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sėklai, žirniai sėklai
Ridikų sėklojai

Purškiama vaškinės brandos pradžioje, kai
sėklų drėgnumas ne daugiau 55%
Bulvės sėklai
Purškiama baigiantis formuotis gumbams ir
sustorėjus odelei
Turnepso sėklojai
Purškiama vaškinės brandos pradžioje, kai
sėklų drėgnumas ne daugiau 45-50%
Žieminiai ir vasariniai Purškiama kai yra subrendę 30% ankštarų,
rapsai**
sėklos tamsios ir kietos
*kūlenų nenaudoti pašarui
**išspaudų nenaudoti pašarui

4,0-5,0

10

2,0

8-10

3,0-4,0

6-7

2,0
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PURŠKIMAS
Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite vidutiniais lašais. Vandens kiekis – 200-300 l/ha,
slėgis – 2-3 atm.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Pusę purkštuvo rezervuaro pripilkite vandens, įjunkite maišytuvą ir supilkite reikiamą kiekį
produkto. Į purkštuvą supilkite likusį reikiamą vandens kiekį. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą
pačią dieną.
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.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais
lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų
(atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi
būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai
skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą
LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt. Būtina
naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančias standartą LST EN 166). Purškiant
būtina naudoti 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).
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.
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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: Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba
etiketę.
Patarimai gydytojui: atlikti skrandžio plovimą, pasirūpinti, kad skrandžio turinys nepatektų į
kvėpavimo takus. Duoti išgerti 1 litrą 7% bentonito suspensijos arba 15% Fulerio žemės arba
pusę stiklinės vandens su 2-3 šaukštais aktyvintosios anglies ir laisvinamųjų vaistų, pvz., 20%
manitolio tirpalo arba 200 ml MgSO4. Procedūrą kartoti kas 4-6 valandas, kol išmatose
pasirodys absorbento. Smulkesnis pareiškėjo rekomenduojamas specialus gydymas nurodomas
šio produkto saugos duomenų lape.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai,
pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo
arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes
skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į
purkštuvą.
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu
vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus
pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar
mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais
apdoroto lauko.
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti
surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose.
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra
pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų
(priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikšteles).
SANDĖLIAVIMAS
Laikykite originalioje, hermetiškoje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, sausoje, vėsioje,
gerai vėdinamoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto,
gėrimų ir pašaro ne didesnėje kaip + 30 ir ne mažesnėje kaip 0oC temperatūroje.
TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas garantuoja gamyklos pakuotėje esančio produkto kokybę, tačiau neatsako už
pasekmes, jei jis netinkamai laikomas ir naudojamas.

