Monex
AUGIMO REGULIATORIUS
Veiklioji medžiaga: 1-naftilacto rūgštis (1-NAA), 10 g/kg (1%)
Produkto forma: šlampantys milteliai (WP)
Augimo reguliatorius skirtas obuolių užuomazgų retinimui ir obuolių kritimui kontroliuoti.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.

ATSARGIAI
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
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: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg
Registracijos Nr.: AS2-27AR(2020)
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Gamintojas/registracijos savininkas:
Sharda Cropchem España SL
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, Planta 12,
30006, Murcia, Ispanija
Tel.: +34868127589; Fax: +34868127588
Atstovai Lietuvoje/Platintojai:
AB „Kauno Grūdai”
H. ir O. Minkovskiu g. 63, LT-46550, Kaunas
Tel.: +370 37 223317, Faks.: +370 37 223305,
El.paštas: info@kggroup.eu
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UAB „Scandagra“, Biochemiku g. 6,
LT-57234, Kedainiai,
Lietuva,
Tel/fax: (8 347) 41551
UAB ,,Agrochema”
Jonalaukio k., Ruklos sen. LT-55296 Jonavos r.
Tel. (8 349) 56 142, el. paštas:
info@agrochema.lt www.agrochema.lt
AB ”Linas Agro”
Smėlynės g. 2c LT-35143 Panevėžys, Lietuva
Tel.: +370 45 507354
Faks.: +370 45 507351 www.linasagro.lt
UAB “Agrokoncernas”,
Vėrupės g. 1, Babtų kaimas, 54328 Kauno rajonas;
Tel.: 8-37-490490; Faksas: 8-37-488244;
el. paštas: info@agrokoncernas.lt
UAB “Baltic Agro”
Ukmergės g.322,
LT-12106 Vilnius
Tel.: 8 5 2701187
el. paštas: biuras@balticagro.lt
UAB “Agrodema”
Žirmūnų g. 139
LT-09120 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 52402291
info@agrodema.lt
www.agrodema.lt

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo
rinkai, naudojimo taisyklių.
BENDRA INFORMACIJA
MONEX naudojamas obuolių vaisių užuomazgoms retinti ir ankstyvam jų kritimui
sumažinti. Jame yra 1-naftilacto rūgšties (1-NAA), kuri priklauso sintetinių auksinų grupei.
NAUDOJIMO NORMOS IR LAIKAS
Obelys – vaisių užuomazgų retinimas.
Naudojimo norma: 1 kg/ha
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Naudojimo laikas: purškiama nuo žydėjimo pabaigos, iki kol vaisius užauga iki 20 mm
dydžio (BBCH 69–72).
Rekomenduojamas vandens kiekis: 1000 l/ha
Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 1
Obelys – siekiant sumažinti vaisių kritimą.
Naudojimo norma: 1,5 kg/ha
Naudojimo laikas: purškiama kai vaisiai pasiekia apie 90 % būdingo dydžio, iki kai vaisiai
bręsta ir intensyvėja veislei būdinga spalva (BBCH 79–85), likus 14 dienų iki derliaus
nuėmimo.
Rekomenduojamas vandens kiekis: 1000 l/ha
Didžiausias purškimų skaičius per sezoną: 1
DĖMESIO!
Produktas naudojant obelų užuomazgoms retinti, gali sumažinti derlių iki 30 proc.,
tačiau neigiamos įtakos obuolių kokybei neturės.
TIRPALO RUOŠIMAS
Prieš atidarant produkto pakuotę, produktą reikia gerai suplakti. Paruošti reikiamą purškimui
MONEX kiekį, įjungus maišyklę, supilti į purkštuvą, pripildytą iki pusės švariu vandeniu.
Išskalauti pakuotę ir supilti paplavas į purkštuvą. Supilti likusį vandens kiekį. Paruoštas
tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė
turi būti įjungta.
MAIŠYMAS
Produktas nenumatytas maišyti su kitais augalų apsaugos produktais.
MONEX mišinių su kitais augalų apsaugos produktais suderinamumas, poveikis žmonių
sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.
PURŠKIMO TECHNIKA
Purkšti įprastiniais, tinkamai sureguliuotais, techniškai tvarkingais traktoriniais sodo
purkštuvais.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo
greitis yra didesnis nei 3 m/s.
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. 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 apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).
Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais 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. Dirbant purkštuvo priežiūros darbus, liečiant produkto tirpalu užterštus
paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias
standartą LST EN 374).

4

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne
mažesnės kaip 5 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės
paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams
būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną, avėti sandarius
batus ir 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. 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.
PRODUKTO SAUGOJIMAS
Laikyti originalioje, gerai uždarytoje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, ne žemesnėje nei
0 °C ir ne aukštesnėje nei +30 °C temperatūroje, vaikams ir naminiams gyvūnams
nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir gyvulių pašaro, toli nuo
elektros ir šilumos šaltinių.
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 apsaugos
produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.
Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.
PURKŠTUVO 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. 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, vykdykite jos etiketėje nurodytus reikalavimus.
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GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite produkto etiketę. Produkto veikimą gali įtakoti daugybė
veiksnių – panaudojimo laikas, dirvožemio sąlygos, tręšimo laikas, vandens kiekis,
naudojamos dozės, purškimo technika ir kt. Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei
jis gautas originalioje gamyklinėje pakuotėje, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas
neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis
negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis
dabartine gamintojo patirtimi.

