
KENKSMINGAS

Veiklioji medžiaga: 
MCPA 750 g/l

TM MCPA 750

TIRPUS KONCENTRATAS

MCPA – selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas. 
Herbicidas skirtas vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms 
piktžolėms naikinti vejose. Herbicidas skirtas individualiam naudojimui.

DĖMESIO! Kenksminga prarijus. Gali smarkiai pažeisti akis. Kenksmingas 
vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemu 
pakitimus. Saugoti  nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių 
pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo į akis. Patekus į 
akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant 
kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. 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 auglų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinių vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS, 
BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS. MCPA - selektyvaus veikimo sisteminis 
herbicidas naudojamas piktžolėms naikinti vejose. Herbicidas sustabdo piktžolių 
augimą, jos nustoja augti ir žūsta. MCPA geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai 
augančias piktžoles, šiltu, saulėtu oru (daugiau kaip + 10˚C) ir kai dirvos drėgmė 
optimali.  Herbicidas geriausiai veikia jei po purškimo 6 valandas nelyja.

Įpakavimas: 50 ml, 100 ml, 1l

Registracijos Nr.: 0116H/10
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Importuotojas ir platintojas:

UAB Baltic Agro
Ateities 10, 08303  Vilnius
Tel: 8 5 2701 187
Fax: 8 5 2701 711
www.sodininkai.lt

Registracijos savininkas:

Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter Str. 25
A-4021 Linz, Austrija
Nufarm techninė konsultacija Lietuvoje
tel.: 8 610 28312

HERBICIDAS
VEIKLIOJI MEDŽIAGA: MCPA 750 G/L



NAIKINAMOS PIKTŽOLĖS
MCPA  vejose naikina rūgštynes, dilgėles, kiaulpienes, trikertes žvagines, dirvines nemiršėles, daržines žliūges, gysločius, vėdrynus.

NAUDOJIMO NORMOS
Į 10 litrų vandens įpilama 70 ml herbicido ir šiuo tirpalu nupurškiama 300 m² vejos. Purškiama, kai  vejoje vyrauja herbicidui jautrios piktžolės. 
Norint išnaikinti kiaulpienes  purškiama, kai jos yra pilnos rozetės tarpsnyje, bet prieš žiedinio pumpuro pasirodymą.

REKOMENDUOJAMAS TIRPALO KIEKIS: 10 litrų 300 m² vejos.

Vaikščioti ant  MCPA apdorotos vejos galima tiktai po to, kai išpurkštas produktas visiškai išdžiūsta.

SAUGOS PRIEMONĖS. 
Dirbdami su produktu, naudokite apsauginius drabužius: kombinezoną (atitinkantį standartą EN), pirštines, pagamintas iš nitrilo gumos 
(atitinkančias standartą EN 374), apsauginę veido kaukę (atitinkančią standartą EN 166). Suplyšusias pirštines būtina pakeisti. Baigę darbą ar 
prieš valgant visada plaukite rankas vandeniu su muilu. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant darbo drabužių. Darbo 
drabužius laikykite atskirai. Užterštus darbo drabužius nusivilkite ir išplaukite. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykitė.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS. 
Tuščias pakuotes išplauti vandeniu. Tirpalą supilti į purkštuvą ir išpurkšti plote, kur buvo naudotas šis herbicidas. Tuščias pakuotes sunaikinti 
laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Neteršti vandens telkinių paplavomis ir tirpalo likučiais. Kitiems tikslams naudoti tuščias pakuotes 
draudžiama.

PURKŠTUVO PLOVIMAS. 
Baigę darbą purkštuvą kruopščiai išplaukite vandeniu. Paplavas išpurkškite ant apdoroto ploto. Negalima produkto arba jo likučių pilti į 
kanalizaciją arba į vandens telkinius.

SANDĖLIAVIMAS. 
Laikyti gerai vėdinamose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto ir pašarų, ne aukštesnėje 
kaip +35C ir ne žemesnėje 0C temperatūroje.  Prieš naudojimą suplakti.

PIRMOJI PAGALBA. 
Prarijus skalaukite burną vandeniu. Neskatinti vėmimo. Kreipkitės į gydytoją ir parodykite produkto etiketę. Patekus į akis, skubiai ir kruopščiai 
15 min. plaukite jas po tekančia vandens srove, akių vokai turi būti atviri. Kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus išveskite  nukentėjusįjį į gryną orą.Visais 
abejotinais atvejais ar jei simptomai tęsiasi kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos 
biurą telefonu: 8 5 2362052

PASTABA
Gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei preparatas gaunamas uždarytoje, originalioje pakuotėje ir neatsako už pasekmes, jei 
preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.


