
REGLONE SUPER 
Reglone super 150 g/l v.t. 
 
DEFOLIANTAS 
Vandens tirpalas 
Veiklioji medžiaga – dikvatas 150 g/l 
 
Reglone super– defoliantas naudojamas žemės ūkio augalams defoliuoti. 
 
Skirtas profesionaliam naudojimui. 
 

   
TOKSIŠKAS  APLINKAI PAVOJINGAS 
 
DĖMESIO! 
Kenksmingas prarijus. 
Labai toksiškas įkvėpus. 
Dirgina kvėpavimo takus ir odą. 
Gali smarkiai pažeisti akis. 
Toksiškas: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. 
Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 
pakitimus. 
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. 
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti su dideliu kiekiu vandens. 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 
Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, 
parodyti šią etiketę). 
Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. 
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 2 metrų apsaugos zoną iki paviršinio 
vandens telkinių. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
 
Pakuotės:   5 l; 10 l 
Registracijos Nr.: 0088D/06 
Siuntos Nr.:  žiūrėti ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 
Tinka naudoti:  2 metus 
 
Registracijos savininkas: Syngenta Crop Protection AG   
Gamintojas:   Syngenta Crop Protection AG Bazelis, Šveicarija 
Importuotojai ir platintojai: UAB “Litagros chemija”Savanorių pr.173 Vilnius,tel.( 8-5)2361690 
 



PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJĄ! 

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS 

 

REGLONE SUPER 
Reglone super 150 g/l v.t. 
 
DEFOLIANTAS 
Vandens tirpalas 
Veiklioji medžiaga – dikvatas 150 g/l 
 
Reglone super– defoliantas naudojamas žemės ūkio augalams defoliuoti. 
 
Skirtas profesionaliam naudojimui. 
 
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 

Paskutinis 
apdorojimo 
terminas iki 
derliaus 
nuėmimo 
dienomis 

Morkų sėklojai Purškiama antros eilės žiedyno pilno nokimo 
pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau 50% 

2,5-3,0 6-8 

Kopūstų sėklojai Purškiama pilnos vaškinės sėklų brandos 
pradžioje, kai sėklų drėgnumas ne daugiau 50% 

2,0-3,0 5-10 

Pašarinių runkelių, 
valgomųjų burokėlių 
sėklojai 

Purškiama, kai paruduoja 20-40% kamuolėlių 4,0-6,0 8 

Liucerna sėklai* Purškiama ,kai paruduoja 85-90% kamuolėlių 2,0-4,0 7 
Raudonieji dobilai 
sėklai* 

Purškiama ,kai paruduoja 75-80% galvučių 3,0-4,0 5-7 

Pašarinės pupos sėklai Purškiama ,kai apatinėse ankštyse sėklos 
geltonos, o rumbelis juodas 

4,0-5,0 8-10 

Vikių-avižų mišiniai 
sėklai, žirniai sėklai 

Purškiama, kai paruduoja 75 % ankščių 2,0-3,0 6-8 

Ridikų sėklojai Purškiama vaškinės brandos pradžioje, kai sėklų 
drėgnumas ne daugiau 55% 

4,0-5,0 10 

Bulvės sėklai Purškiama baigiantis formuotis gumbams ir 
sustorėjus odelei 

2,0 8-10 

Turnepso sėklojai Purškiama vaškinės brandos pradžioje, kai sėklų 3,0-4,0 6-7 



drėgnumas ne daugiau 45-50% 
Žieminiai ir vasariniai 
rapsai** 

Purškiama kai yra subrendę 30% ankštarų, 
sėklos tamsios ir kietos 

2,0 7 

*kūlenų nenaudoti pašarui 
**išspaudų nenaudoti pašarui 
 
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. 
 
SAUGOS PRIEMONĖS 
Dirbdami naudokite tinkamus apsauginius drabužius, gumines pirštines, akių ir veido apsaugos 
priemones. 
Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant odos ir į akis. 
Neįkvėpkite tirpalo dulksnos. 
Dirbdami nerūkykite, negerkite, nevalgykite. 
Baigę darbą, kruopščiai išplaukite purkštuvą, nusiprauskite vandeniu ir muilu, išsiskalaukite burną, 
persirenkite kitais drabužiais. 
 
PIRMOJI PAGALBA 
Nors kiek sunegalavę kvieskite gydytoją. 
Patekus ant odos, plaukite švariu vandeniu ir muilu, nusivilkite ir išskalbkite užterštus drabužius, 
kreipkitės į gydytoją. 
Patekus į akis, plaukite jas švariu vandeniu 10–15 min., nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 
Prarijus negalima sukelti vėmimo, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią etiketę. 
 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5-2362052. 
Informacija teikiama Syngenta Alarm Centre telefonu +44 1484 538 444. 
 
PATARIMAI GYDYTOJUI 
Gydytojai turi išplauti skrandį zondu ir stebėti, kad nukentėjusysis neįkvėptų šalinamo skysčio garų. 
Reikia išgerti 1l bentonito (7 proc.) suspensijos arba pusę stiklinės vandens su 2 ar 3 šaukštais 
aktyvintosios anglies ir laisvinamųjų vaistų, pvz., manitolio (20 proc.) arba MgSO4 (200ml). Dar 
kartą išgerkite po 4-6 valandų, kol išmatose pasirodys absorbento. Jei būtina, duodama deguonies. 
Jei atliekama hemoperfuzija arba hemodializė, vartokite antikoagulintą, pvz., hepariną. Geriausia 
priemonė inkstams gydyti yra peritotinė dializė. Ypač atidžiai stebėkite skysčių ir ekektrolitų 
pusiausvyrą. 
 
TUŠČIOS PAKUOTĖS KENKSMINGUMO ŠALINIMAS 
Tuščią pakuotę išplauti tris kartus , paplavas supilkite į purkštuvą ir išpurkškite. 
Nenaudokite tuščios pakuotės kitais tikslais. 
Tuščią pakuotę sunaikinte pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. 
 
SAUGOJIMAS 
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. 


