
IRONMAX PRO 
 

Moliuskocidas 

Veiklioji medžiaga: geležies ortofosfatas 24.2 g/kg (2.42% w/w) 

Produkto forma: granulės 

Ironmax Pro – moliuskocidas, skirtas apsaugoti javus, pupas, žirnius, šparagines pupeles, rapsus, 
linus, garstyčias, saulėgrąžas, soją, kanapes, kukurūzus, moliūgus, žiedinius, gūžinius, briuselinius 
kopūstus, brokolius, svogūnus, česnakus, salierus, porus, salotas, špinatus, morkas, ridikėlius, 
raudonuosius burokėlius, griežčius, ropes, cukrinius ir pašarinius runkelius, pievas nuo šliužų. Taip 
pat apsaugoti pomidorus, paprikas, baklažanus, prieskoninius augalus, agurkus, cukinijas, salotas, 
špinatus, arbūzus, melionus, auginamus šiltnamiuose nuo šliužų. 
 
Skirtas profesionaliajam naudojimui 
 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo 

instrukcijos nurodymus. 

Mūvėti apsaugines pirštines. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.  
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote. 
 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 

2362052 arba 8 687 533 78.  
 

Pakuotės: 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 200kg, 400kg, 1000kg 

Registracijos Nr.: AS2-86M(2017) 

Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės.  

Pagaminimo data: žr. ant pakuotės.  
Galiojimo laikas: 2 metai 
 
Registracijos savininkas: 
De Sangosse SAS  
CS10005 
47480 Pont-du-Casse 
Prancūzija 
 
Importuotojas: 
 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ ! 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  

Ironmax Pro – moliuskocidas. Šliužai įsisavina jį kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis ir žūsta. 
Dėl geležies fosfato veikimo pobūdžio, masalo suvartoję šliužai žūsta po žeme, todėl negyvų šliužų 
beveik nesimato. Poveikis gali būti matomas ne iš karto.  

 

Didžiausia naudojimo norma: 7 kg/ha.  

Didžiausias naudojimų skaičius: 4.  

 

Lauke auginami augalai Augimo 

tarpsniai 

Javai: kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai  nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 
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Pupos, žirniai, šparaginės pupelės – žalios ir auginamos sėklai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Prieskoniniai augalai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Rapsai, linai, kanapės, saulėgrąžos, soja, garstyčios nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Kukurūzai, saldieji kukurūzai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Moliūgai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, briuseliniai kopūstai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Ropiniai svogūnai, laiškiniai svogūnai, česnakai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Salierai, porai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Salotos, špinatai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Morkos, gumbiniai salierai, ridikėliai, raudonieji burokėliai, griežčiai, 

ropės 

nuo BBCH00 

iki BBCH14 
Cukriniai runkeliai, pašariniai runkeliai nuo BBCH00 

iki BBCH14 
Pievos nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Šiltnamiuose auginami augalai Augimo 

tarpsniai 

Pomidorai, saldžiosios ir aitriosios paprikos, baklažanai nuo BBCH 00 
iki derliaus 
nuėmimo 

Prieskoniniai augalai nuo BBCH 00 
iki derliaus 
nuėmimo 

Agurkai, cukinijos nuo BBCH 00 
iki derliaus 
nuėmimo 

Salotos, špinatai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 

Arbūzai, melionai nuo BBCH 00 

iki derliaus 

nuėmimo 
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APDOROJIMO BŪDAS 

Ironmax Pro galima išbarstyti mechaniniu barstytuvu arba rankiniu būdu. Išbarstyti rankiniu būdu 
reikėtų tuomet, kai apdorojami nedideli plotai, pvz., augalai, auginami šiltnamiuose. 

Barstydami, saugokite, kad granulės nepatektų ant augalų lapų ir žiedynų. Didesnes nei 25 kg 
pakuotes išbarstykite mechaniniais barstytuvais. 

 

PASTABA: 

Cukriniams runkeliams, pašariniams runkeliams, raudoniesiems  burokėliams, griežčiams, ropėms, 
morkoms, gumbiniams salierams, ridikėliams Ironmax Pro naudokite ankstyvuosiuose augimo 
tarpsniuose, naudojant vėlesniuose augimo tarpsniuose, augalų apsaugos produktas gali būti 
neveiksmingas. 

 

SAUGOS PRIEMONĖS  
Dirbant su produktu, liečiant juo užterštus paviršius, ir barstant produktą rankomis 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. 

Barstant produktą mechaniniu barstytuvu rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms 

atsparias pirštines. 

Darbuotojams dirbant apdorotuose plotuose rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms 

atsparias pirštines. 

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, 

negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. 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.  

 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  
Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis Lietuvoje 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.  

 

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS  
Laikyti originaliose pakuotėse, saugioje vietoje.  

Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.  

Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams 


