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Productname Merpan® 80 WG   
Country Baltics
Package size 5 Kg
Label code ANEMERBAL5KG/03/A 

Label dimensions 295 x 190 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 17/10/2018 Version APPROVED

5 KG

LT - FUNGICIDAS EE - FUNGITSIIDLV - FUNGICĪDS
Veiklioji medžiaga:
kaptanas 800 g/kg
Produkto forma:
vandenyje dispersiškos granulės
Registracijos Nr.: AS2-12F/2015
Partijos numeris ir pagaminimo 
data:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 
2 metai

Darbīgā viela: 
kaptāns 800 g/kg
Preparatīvā forma:
disperģējošas granulas
Reģistrācijas Nr.: 0499
Reģistrācijas klase: 2
Partijas Nr. un izgatavošanas 
datums: 
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš:
2 gadi no izgatavošanas datuma 
neatvērtā, oriģinālā iepakojumā

Toimeaine:
kaptaan 800 g/kg
Preparatiivne vorm:
vees dispergeeruvad graanulid
Reg. Nr.: 0567/29.09.15
Valmistamise aeg ja partii nr: 
vaata pakendil
Säilivusaeg: 
2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese / 
Registracijos savininkas / Registeeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nīderlande / Nyderlandai / Madalmaad
Tel: +31 33 4453160
www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā:   Atstovas Lietuvoje:
Tālr.: +371 29 44 62 85   Tel.: +85 210 86 22

Ražotājs, tā adrese / Gamintojas / Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Industrial Zone
84110 Be’er Sheva
Izraēla / Izraelis / Iisrael

Skanēt informācijai
Nuskaityti QR kodą
QR-koodi lugemine
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Productname Merpan® 80 WG   
Country Baltics
Package size 5 Kg
Label code ANEMERBAL5KG/03/B

Label dimensions 295 x 190 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 17/10/2018 Version APPROVED

MERPAN® 80 WG 
Latvija
Merpan® 80 WG - pieskares iedarbības 
fungicīds ābeļu un bumbieru kraupja, 
augļu puvju, augļu koku stumbru un zaru 
vēža ierobežošanai ābeļu un bumbieru 
stādījumos, slimību ierobežošanai 
sīpolpuķēm, apstrādājot sīpolus, un slimību 
ierobežošanai apšu, kļavu un rododendru 
sējumos un stādījumos stādaudzētavās.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 
• H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu 
• H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi • 
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem 
• H412 Kaitīgs ūdens organismiem 
ar ilgstošām sekām • EUH401 Lai 
izvairītos no riska cilvēku veselībai un 
videi, ievērojiet lietošanas pamācību • 
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu 
instruktāžu • P280 Izmantot aizsargcimdus, 
aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas 
aizsargus • P302+P352 SASKARĒ AR 
ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens 
daudzumu • P305+P351+P338 SASKARĒ AR 
ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas 
minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir 
ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt 
skalot • P501 Atbrīvoties no satura/
tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar 
augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. 
Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju 
un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no 
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem 
un ceļiem • Spe3 Lai aizsargātu ūdens 
organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz 
ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam – tālrunis 112.

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt oriģinālā 
iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un 
labi vēdināmā noliktavā. 

Lietuva
Merpan® 80 WG - kontaktinis ftalimidų klasės fungicidas 
skirtas obelų ir kriaušių apsaugai nuo rauplių bei vyšnių 
apsaugai nuo kokomikozės.
Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją • Sukelia smarkų akių 
dirginimą • Įtariama, kad sukelia vėžį • Labai toksiškas 
vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, 
būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Prieš 
naudojimą gauti specialias instrukcijas • Stengtis neįkvėpti 
dulkių/rūko/garų/aerozolio • Mūvėti apsaugines pirštines, 
dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) 
apsaugos priemones • Naudoti kvėpavimo takų apsaugos 
priemones • Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: 
kreiptis į gydytoją • Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: 
kreiptis į gydytoją • Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į 
gydytoją • Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl 
juos apsivelkant • Surinkti ištekėjusią medžiagą • Talpyklą 
šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus • 
Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su 
oro kondicionavimo (oro filtravimo) sistema) • 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 30 metrų 
apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro - 
iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki 
paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 proc., būtina 
taikyti ir papildomą 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą 
daugiamečiais augalais (purškiant obelis bei kriaušes).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 
8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ 
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

SANDĖLIAVIMAS - Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, 
vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite 
atokiau nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik 
gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0ºC iki + 30ºC.

Eesti
Merpan® 80 WG - on ftaalimiid-klassi kontaktne 
fungitsiid, mis on mõeldud õuna- ja pirnipuude 
kaitseks kärntõve, puuviljamädaniku, puuviljapuu 
tüvede ja okste vähktõve eest.  
Toode on mõeldud professionaalseks 
kasutamiseks.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 
• H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust • 
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe • H410 
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline 
toime • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna 
ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit 
• P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas • 
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega • 
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/
kaitseprille/kaitsemaski • P302+P352 NAHALE 
SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga 
• P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: 
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid 
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 
Loputada veelkord • P308+P313 Kokkupuute või 
kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole 
• P391 Mahavoolanud toode kokku koguda • P501 
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele 
eeskirjadele • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi 
vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte 
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede 
drenaažide) • Spe3 Veeorganismide kaitsmiseks 
pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 
m pinnaveekogudest.

Hädaabi telefon 112.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST 
LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.

SÄILITAMINE - Hoida otsese päikesevalguse 
eest. Vältida külmumist. Säilitada kuivas, 
jahedas, hästi ventileeritud kohas. Hoida suletud 
originaalpakendis. Säilitustemperatuur 0ºC - + 
30ºC.
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Productname Merpan® 80 WG   
Country Baltics
Package size 5 Kg
Label code ANEMERBAL5KG/03/B

Label dimensions 135 x 150 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 17/10/2018 Version APPROVED

ANEMERBAL5KG/03/B 
97040714C/201810

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa 
marķējumu.
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar 
vielu. 
Strādāt ar preparātu tikai labi vēdināmās vietās. 
Izvairīties no preparāta nokļūšanas uz ādas, acīs vai apģērba. Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus: ūdensnecaurlaidīgu, ķīmiski izturīgu aizsargtērpu, respiratoru, hermētiski pieguļošas aizsargbrilles, 
ūdensnecaurlaidīgus, ķīmiski izturīgus gumijas cimdus un slēgtus gumijas apavus. Darba laikā ievērot personiskās 
higiēnas prasības.
Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie 
aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

PREPARĀTA APRAKSTS

Merpan® 80 WG ir aizsargājošs pieskares iedarbības fungicīds ābeļu un bumbieru kraupja, augļu puvju, augļu 
koku stumbru un zaru vēža ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, kā arī slimību ierobežošanai sīpolpuķēm, 
apstrādājot sīpolus, un slimību ierobežošanai apšu, kļavu un rododendru sējumos un stādījumos stādaudzētavās. 
Merpan® 80 WG darbīgā viela ir kaptāns, kas pieder ftalimīdu ķīmisko savienojumu grupai. Kaptānam raksturīga 
daudzpusīga pieskares iedarbība uz slimību ierosinātājiem: tiek kavēta sēņu sporu elpošana, kā rezultātā nenotiek 
enerģijas ražošana, kavēta dažādu enzīmu darbība sēņu sporās, rezultātā tiek kavēta sporu dīgšana un sēnes iet 
bojā. 
Tā kā kaptānam raksturīga aizsargājoša pieskares iedarbība, tad fungicīds jālieto profilaktiski, pirms slimību 
pazīmju paradīšanās. Apstrādes uzdevums – novērst sēņu sporu dīgšanu.
Merpan® 80 WG ir ļoti tolerants kultūraugiem, nav zināmas pret Merpan® 80 WG jutīgas ābeļu un bumbieru šķirnes. 
Atsevišķos gadījumos, ja pirms apstrādes ar Merpan® 80 WG stādījumi apstrādāti ar eļļu vai virsmas aktīvās vielas 
saturošiem produktiem, kas sekmē kaptāna iekļūšanu kultūraugu lapās caur vaska apsarmi, var novērot brūnus 
plankumus uz jauno dzinumu jaunākajām lapām.SPECIM
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LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Apstrādājamā 
kultūra Kaitīgais organisms

Preparāta 
deva, 
kg/ha

Ieteicamā 
darba 

šķidruma 
konc., %

Apstrādes laiks, 
norādījumi, piezīmes

Nogai-
dīšanas 

laiks dienās

Maksimālais 
apstrāžu 

skaits sezonā

Ābeles, 
bumbieres

Ābeļu kraupis 
(Venturia inaequalis), 

bumbieru kraupis 
(Venturia pirina)

1.8-2.25 0.12-0.15

Apsmidzināt stādījumus 
pēc signāla par 

iespējamo infekcijas 
izplatīšanos slimības 
attīstībai labvēlīgos 

laika apstākļos, sākot 
ar pumpuru briešanas 
sākumu līdz augļiem 

izveidojies raksturīgais 
krāsojums (AS 51- 85)

28

3

Kopējā 
preparāta 

deva 
veģetācijas 

periodā 
nedrīkst 

pārsniegt 7.0  
kg/ha

Augļu puves 
(Gleosporium spp, 

Botrytinia fuckeliana)
1.8 0.15

Apsmidzināt stādījumus, 
sākot ar augļa briešanas 

sākumu līdz augļiem 
izveidojies raksturīgais 
krāsojums (AS 75- 85)

Augļu koku vēzis* 
(Nectria galigena) 2.5 0.25

Apsmidzināt augļu kokus 
rudenī, lapu nobiršanas 

laikā
-

*efektivitāte 60-80%

Ābeļu un bumbieru kraupja ierobežošanai veikt stādījumu profilaktisko apstrādi pēc signāla par iespējamo 
infekcijas izplatīšanos vai slimībai labvēlīgos laika apstākļos, sākot ar pumpuru briešanas sākumu (AS 51). 
Sezonā atļauts veikt līdz 3 apstrādēm kraupja ierobežošanai, ņemot vērā, ka maksimālais apstrāžu skaits 
sezonā ir 3 reizes. Intervāls starp apstrādēm 7-10 dienas. Īsāki apstrādes intervāli jāievēro koku intensīvas 
augšanas un lapotnes attīstības laikā, kā arī slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, kad ir daudz nokrišņu.
Augļu koku stumbra un zaru vēža ierobežošanai stādījumu profilaktisko apstrādi veikt rudenī lapu krišanas 
laikā (AS 93-97). Semīgai infekcijas riska samazināšanai ieteicamas 2 apstrādes. Lai novērstu augļu koku 
inficēšanos caur atklātajā brūcēm – lapu atdalīšanās vietām, ieteicams stādījumu pirmo reizi apstrādāt, kad 
nokrituši 5-10% lapu, otro reizi – kad nokrituši ap 50% lapu. Minimālais intervāls starp apstrādēm 7 dienas.

Apstrādes ar Merpan® 80 WG ābeļu un bumbieru stādījumos veģetācijas periodā saplānot tā, lai kopējā 
preparāta deva veģetācijas periodā nepārsniegtu 7.0 kg/ha.

Piezīmes!
Tā kā Merpan® 80 WG ir pieskares iedarbības fungicīds, kas jālieto pirms slimības ierosinātāja iekļūšanas 
augļu koka audos (tas iedarbojas tikai uz slimības ierosinātāja sporām, kas atrodas uz audu virsmas), tad ļoti 
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svarīgi ir lietot pietiekami lielu darba šķidruma tilpumu. Lai panāktu maksimālo produkta efektivitāti, 
nepieciešams nodrošināt maksimāli pilnīgu un kvalitatīvu augļu koku virsmas noklājumu ar fungicīda 
darba šķidrumu. Ieteicamais darba šķidruma tilpums 1000 L/ha. Darba šķidruma tilpuma aprēķināšanā 
ņemt vērā augļu koku izmērus un lapotnes tilpumu.
Ieteicamā darba šķidruma koncentrācija: ābeļu un bumbieru kraupja kontrolei 0.12%, ja intervāls starp 
apstrādēm ir ap 7 dienām, 0.15%, ja intervāls starp apstrādēm ir ap 10 dienām, augļu puvju kontrolei 
0.15%, augļu koku stumbru un zaru vēža kontrolei 0.25%.
Neveikt apstrādi, ja augļukoku lapas ir mitras, kā arī izvairīties no apstrādes veikšanas dienas vidū, kad ir 
būtiski paaugstināta gaisa temperatūra.

Darba šķidruma patēriņš: 500-1000 L/ha.

MAZAIS LIETOJUMS

Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. punktu.

Apstrādājamā 
kultūra Kaitīgais organisms

Preparāta 
deva, 
kg/ha

Ieteicamā 
darba 

šķidruma 
konc., %

Apstrādes 
laiks, 

norādījumi, 
piezīmes

Nogai-
dīšanas 

laiks 
dienās

Maksi-
mālais 

apstrāžu 
skaits 
sezonā

Tulpes
(Penicilium spp., 

Colletotrichum spp., 
Phytium spp.)

- 0.88

Mērcēt 
sīpolus darba 

šķidrumā 
pirms 

stādīšanas līdz 
15 minūtēm

- 1

Tulpes 
(uzziedināšanai)

(Penicilium spp., 
Colletotrichum spp., 

Phytium spp.)
- 0.33

Mērcēt 
sīpolus darba 

šķidrumā 
pirms 

stādīšanas līdz 
3 minūtēm

- 1

Gladiolas
(Penicilium spp., 

Colletotrichum spp., 
Phytium spp.)

- 0.66

Mērcēt 
sīpolus darba 

šķidrumā 
pirms 

stādīšanas līdz 
30 minūtēm
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Apstrādājamā 
kultūra Kaitīgais organisms

Preparāta 
deva, 
kg/ha

Ieteicamā 
darba 

šķidruma 
konc., %

Apstrādes 
laiks, 

norādījumi, 
piezīmes

Nogai-
dīšanas 

laiks 
dienās

Maksi-
mālais 

apstrāžu 
skaits 
sezonā

Gladiolas 
(Gladiolas nanus, 

G.colvilii)

Penicilium spp., 
Colletotrichum spp., 

Phytium spp.)
- 1.3

Mērcēt 
sīpolus darba 

šķidrumā 
pirms 

stādīšanas līdz 
15 minūtēm

- 1

Lilijas
Penicilium spp., 

Colletotrichum spp., 
Phytium spp.)

- 0.66

Mērcēt 
sīpolus darba 

šķidrumā 
pirms 

stādīšanas līdz 
15 minūtēm

- 1

Narcises, 
hiacintes, īrisi, 

krokusi

(Penicilium spp., 
Colletotrichum spp., 

Phytium spp.)
- 0.66

Mērcēt 
sīpolus darba 

šķidrumā 
pirms 

stādīšanas līdz 
15 minūtēm

- 1

Narcises 
(uzziedināšanai), 

hiacintes 
(uzziedināšanai), 

īrisi 
(uzziedināšanai), 

krokusi 
(uzziedināšanai)

Penicilium spp., 
Colletotrichum spp., 

Phytium spp.)
- 0.66

Mērcēt 
sīpolus darba 

šķidrumā 
pirms 

stādīšanas līdz 
3 minūtēm

- 1

Apses, kļavas, 
rododendri 

(stādaudzētavās 
atklātā laukā)

Rododendru biezlapainība 
(Exobasidium vaccinii, 

E.rhododendri, E.vaccinii 
var. japonicum), apšu 

zaru nokalšana (Venturia 
macularis), kļavu lapu 

plankumainība (Venturia sp.)

1.5 0.15

Apsmidzināt 
stādījumus, 
parādoties 

slimības 
pirmajām 
pazīmēm
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Apstrādājamā 
kultūra Kaitīgais organisms

Preparāta 
deva, 
kg/ha

Ieteicamā 
darba 

šķidruma 
konc., %

Apstrādes 
laiks, 

norādījumi, 
piezīmes

Nogai-
dīšanas 

laiks 
dienās

Maksi-
mālais 

apstrāžu 
skaits 
sezonā

Apses, kļavas, 
rododendri 

(stādaudzētavās 
segtās platībās)

Rododendru biezlapainība 
(Exobasidium vaccinii, 

E.rhododendri, E.vaccinii 
var. japonicum), apšu 

zaru nokalšana (Venturia 
macularis), kļavu lapu 

plankumainība 
(Venturia sp.)

2.0 0.15-0.2

Apsmidzināt 
stādījumus, 
parādoties 

slimības 
pirmajām 
pazīmēm
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Atbildība
Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga 
par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas 
zudumiem.

REZISTENCES RISKA IEROBEŽOŠANA

Merpan® 80 WG ir fungicīds, kas satur vienu darbīgo vielu: kaptānu. Kaptāns saskaņā ar FRAC klasifikāciju, 
kas balstīta uz darbīgo vielu iedarbības veidu (MoA), pieder grupai M4 – daudzpusīgas iedarbības vielas. 
Līdz šīm nav novērota sēņu rezistence pret šīs grupas darbīgajām vielām.
Tā kā fungicīds Merpan® 80 WG satur darbīgo vielu, kurai līdz šim nav novērota rezistence pret sēņu slimību 
iersoinātājiem, tad, lietojot šo fungicide saskaņā ar lietošanas norādījumiem, nav nepieciešams izstrādāt 
speciālu pretrezistences startēģiju šī fungicīda lietošanai.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Izlasīt lietošanas instrukcijas pirms tvertnes maisījumu veidošanas. Nejaukt ar eļļas saturošiem 
produktiem, vara sulfātu vai kalcija sulfātu vai citiem sārmainiem produktiem. Gatavojot tvertnes 
maisījumus, ievērot noteiktu kārtību, ka vispirms tvertnē ūdenim pievieno Merpan® 80 WG un pēc tam 
pārējos produktus. Merpan® 80 WG var jaukt ar lokāli sistēmiskiem fungicīdiem.
Neskaidrību gadījumos zvanīt preparāta izplatītājam vai ražotāja pārstāvim.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka 
smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Ja pirms 
stādījuma apstrādes smidzinātājs izmantots sārmainu vai eļļu saturošu produktu smidzināšanai, pievērst 
pastiprinātu uzmanību smidzinātāja tīrībai!
Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Merpan® 80 
WG daudzumu tieši tvertnē. Pievieno pārpalikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķīdumu arī 
smidzināšanas laikā.
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SMIDZINĀTĀJU UN CITA APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas. 
Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojiet smidzinātāja tvertni un izmazgājiet ar tīru ūdeni. Izskalojiet 
konteineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm.
Piepildiet tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrīšanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet un izlaidiet 
mazgājamo ūdeni cauri maisītājam un šļūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai 
atstājiet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maisītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maisītāju un šļūtenēm, pilnībā 
iztukšojot tvertni.
Noņemiet sprauslas un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzeklī, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 10% no tilpuma, kā arī noregulējiet 
tā pozīciju drošai mazgāšanai.
Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām 
vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m 
aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides 
piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas 
tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un 
ceļiem.
Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides 
pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” 
rekomendācijas.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem 
un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.SPECIM
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JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, 
augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta 
ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to 
oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz 
ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu 
ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas
Merpan® 80 WG  yra plataus veikimo kontaktinis fungicidas skirtas obelų  ir kriaušių  apsaugai nuo rauplių 
bei vyšnių apsaugai nuo kokomikozės.  
Merpan® 80 WG veiklioji medžiaga yra kaptanas. Kaptanas į grybo sporas ir grybieną patenka labai greitai, 
kylant temperatūrai šis procesas dar spartesnis.  Merpan® 80 WG pasižymi apsauginiu poveikiu, jis turi būti 
purškiamas profilaktiškai  - prieš ligoms išplintant. 

AUGALAI IR LIGOS

Obelys 
Obelų rauplės (Venturia inaequalis)

Kriaušės  
Kriaušių rauplės (Venturia pirina) 
Vaisių puviniai (Stemphylium vesicarium)

Prieš obelų ir kriaušių  rauples produktas purškiamas profilaktiškai nuo žiedyno formavimosi iki žydėjimo 
pabaigos t.y. birželio pabaiga (BBCH 51-69) kas 7-10 dienų. Jei sąlygos ligai plisti yra palankios, 
rekomenduojama produktą purkšti kas 7 dienas.   
Norma: 1,8-2,25 kg/ha.

Vandens kiekis: 500-1000 L/ha.  Aukštaūgiams medžiams naudoti didesnį vandens kiekį: 500 – 1500 L/ha.
Intervalas tarp purškimų: 7-10 d.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: 21 diena.
Didžiausias purškimų skaičius: 4.

Vyšnios
Vyšnių kokomikozė (Blumeriella jappii)

Prieš vyšnių kokomikozę produktas purškiamas profilaktiškai arba esant palankioms sąlygoms plisti 
infekcijai. Pirmą kartą purškiamas žiedpumpurių tarpsniu, kartojant purškimus intervalu kas 7-10 dienų. 
Norma: 1,8 – 2,25 kg/ha.

Vandens kiekis: 500-1000 L/ha. Aukštaūgiams medžiams naudoti didesnį vandens kiekį 500 – 1500 L/ha.
Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo – 21 diena.
Didžiausias purškimų skaičius: 3.

Vengti fungicido dulksnos patekimo ant šalia augančių augalų.

Venkite atsparumo išsivystymo!    
Neatmetama galimybė, kad naudojant produktą gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų populiacijos, 
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ko pasekoje efektyvumas gali sumažėti.
Produkto veiklioji medžiaga (kaptanas) priklauso cheminei ftalimidų grupei. Remiantis FRAC klasifikacija, 
pagal veikimo būdą veiklioji medžiaga priklauso M4 grupei. Atsparumo išsivystymo rizika vertinama kaip 
maža. Kryžminio atsparumo su kitais M grupės fungicidais nėra. 
Duomenų apie ligų sukėlėjų atsparumą kaptanui Lietuvoje šiuo metu nėra. Tačiau siekiant, kad neatsirastų 
atsparių grybų rasių, rekomenduojama pakaitomis naudoti skirtingai veikiančius fungicidus. 

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Merpan® 
80 WG ir baikite pilti vandenį. Maišyklę laikykite įjungtą visą purškimo laiką. Mišiniams vartokite tik švarų 
vandenį.

PURŠKIMO TECHNIKA

Purkšti galima traktoriniais sodo bei rankiniais (nugariniais) motoriniais purkštuvais. Po darbo 
purkštuvą išplaukite, paplavas išpurkškite ant jau nupurkštų fungicidu protų. Neleisti produktui patekti į 
nutekamuosius vandenis ir vandens telkinius.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25ºC 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.

DĖMESIO

Draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti dirbamoje žemėje ir (ar) kituose plotuose žydinčius 
augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 val. iki 21 val.
Dvi dienas prieš planuojamą purškimą būtina apie tai pranešti (informacinės sistemos pagalba) bičių 
laikytojams, laikantiems bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ribos.

MAIŠYMAS

Dėl produkto maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į gamintojo atstovą. 

SAUGOS PRIEMONĖS

DĖMESIO! 
Buvimas šalia šiuo produktu purškiamų sodų kelia riziką pašalinių žmonių sveikatai! Pašaliečių buvimas 
šalia purškiamų sodų turi būti ribojamas.

Operatoriams dirbant su pneumohidrauliniais traktoriniais sodo purkštuvais
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Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę 
aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti sandarią 
avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), 
pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį 
(atitinkančius standartą LST EN 166). Būtina dėvėti 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).
Purškiant traktoriniais sodo purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus 
EN 340 ir EN 14605), avėti sandarią avalynę, dėvėti plačiabrylę skrybėlę ir mūvėti cheminėms medžiagoms 
atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). Būtina dėvėti 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). Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje (su oro 
kondicionavimo (oro filtravimo) sistema).

Operatoriams dirbant su pneumohidrauliniais rankiniais (nugariniais) motoriniais purkštuvais
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms 
atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina 
dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 14605) bei 
avėti sandarią avalynę. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST 
EN 166).
Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią 
standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti sandarią avalynę ir mūvėti cheminėms medžiagoms 
atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). Būtina dėvėti 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. Inspektuojant ar renkant derlių 
būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz. 
polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. bei dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų 
(atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti sandarią avalynę.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir 
nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių, 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.

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, 
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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.

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite sausoje, gerai ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje. Laikykite atokiau 
nuo maisto produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. Saugojimo temperatūra nuo 0ºC iki + 30ºC.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. 
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams. 

Patarimai gydytojui
Gydymas pagal simptomus (dezaktyvacija, gyvybinių funkcijų atstatymas). Specifinio priešnuodžio nėra.

PASTABA!

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje. Visos rekomendacijos, kaip naudoti 
produktą, yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. Gamintojas bei platintojas neatsako 
už  produkto efektyvumą, jei buvo pažeistos etiketėje nurodytos laikymo ir naudojimo sąlygos, taip pat 
atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms (atsiradus fungicidui atsparioms ligoms ir t.t.). 
 

SPECIM
EN



KASUTAMISSOOVITUSED

 TOIMEMEHHANISM 

Merpan® 80 WG on laia toimespektriga kontaktne fungitsiid, mis on mõeldud õuna- ja pirnipuude kaitseks 
kärntõve, puuviljamädaniku, puuviljapuu tüvede ja okste vähktõve eest.  
Merpan® 80 WG-i toimeaine on kaptaan. Kaptaan satub seeneniidistikku ja –eostesse väga kiiresti, 
temperatuuri tõusu korral kiireneb see protsess veelgi.  Merpan® 80 WG-l on kaitsev toime, seda tuleb 
pritsida profülaktiliselt enne haiguste levikut. 

TAIMED JA HAIGUSED

Merpan® 80 WG kasutatakse õuna ja pirni kärntõve, puuviljamädaniku, puuviljapuude tüvede ja okste 
vähktõve tõrjeks õuna ja pirni istikutes.

Töödeldav 
põllukultuur

Kahjulik 
organism

Annus, 
kg/ha

Töötlemise aeg, juhendid, 
märkused

Ootamise 
aeg, 

päevades

Maksimaalne 
töötluste arv 

hooajal

Intervall, 
päevades

Õunapuud Õunte kärntõbi 
(Venturia 

inaequalis)

0,625-
1,8

Pritsida taimele 
profülaktiliseks 

töötluseks pärast signaali 
saamist võimalikust 
infektsiooni levikust 

või haigusele soodsate 
ilmastikuoludesaabudes, 
mil põllukultuuri pungad 

hakkavad paisuma 
(BBCH 51) kuni puuviljade 
eelküpsuseni (BBCH 85 – 

seemned on täitunud, kuid 
valged, sordile omane viljade 
värving on intensiivistunud)

28 8 7
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Töödeldav 
põllukultuur

Kahjulik 
organism

Annus, 
kg/ha

Töötlemise aeg, juhendid, 
märkused

Ootamise 
aeg, 

päevades

Maksimaalne 
töötluste arv 

hooajal

Intervall, 
päevades

Õunapuud Õunte kärntõbi 
(Venturia 

inaequalis)

0,75-
2,25

Pritsida taimele 
profülaktiliseks 

töötluseks pärast signaali 
saamist võimalikust 
infektsiooni levikust 

või haigusele soodsate 
ilmastikuoludesaabudes, 
mil põllukultuuri pungad 

hakkavad paisuma 
(BBCH 51) kuni puuviljade 
eelküpsuseni (BBCH 85 – 

seemned on täitunud, kuid 
valged, sordile omane viljade 
värving on intensiivistunud)

28 6 10

Õunapuud Puuviljamädanik 
(Gloeosporium 

spp)

0,75-1,8 Pritsida viljapuid alates 
arengustaadiumist, kui 
puuviljad on kasvanud 

umbes pooleni oma 
maksimaalsest  suurusest 
(BBCH 75) kuni puuviljade 
eelküpsuseni (BBCH 85 – 

seemned on täitunud, kuid 
valged, sordile omane viljade 
värving on intensiivistunud)

28 2 7

Õunapuud Viljapuu tüvede 
ja okste vähk 

(Nectria 
galligena)

0,8-2,5 Pritsida viljapuid sügisel 
lehtede varisemise algusest 

kuni kõikide lehtede 
varisemise lõpuni (BBCH 

93-97)

- 1 -

Pirnipuu Pirni kärntõbi 
(Venturia pirina)

0,625-
1,8

Pritsida taimele 
profülaktiliseks 

töötluseks pärast signaali 
saamist võimalikust 
infektsiooni levikust 

või haigusele soodsate 
ilmastikuoludesaabudes, 
mil põllukultuuri pungad 

hakkavad paisuma 
(BBCH 51) kuni puuviljade 
eelküpsuseni (BBCH 85 – 

seemned on täitunud, kuid 
valged, sordile omane viljade 
värving on intensiivistunud)

28 8 7
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Töödeldav 
põllukultuur

Kahjulik 
organism

Annus, 
kg/ha

Töötlemise aeg, juhendid, 
märkused

Ootamise 
aeg, 

päevades

Maksimaalne 
töötluste arv 

hooajal

Intervall, 
päevades

Pirnipuu Pirni kärntõbi 
(Venturia pirina)

0,75-
2,25

Pritsida taimele 
profülaktiliseks 

töötluseks pärast signaali 
saamist võimalikust 
infektsiooni levikust 

või haigusele soodsate 
ilmastikuoludesaabudes, 
mil põllukultuuri pungad 

hakkavad paisuma 
(BBCH 51) kuni puuviljade 
eelküpsuseni (BBCH 85 – 

seemned on täitunud, kuid 
valged, sordile omane viljade 
värving on intensiivistunud)

28 6 10

Pirnipuu Puuviljamädanik 
(Gloeosporium 

spp., 
Botrytinia 

fuckeliana)

0,75-1,8 Pritsida puuviljapuid alates 
arengustaadiumist, kui 
puuviljad on kasvanud 

umbes pooleni oma 
maksimaalsest suurusest 
(BBCH 75) kuni puuviljade 
eelküpsuseni (BBCH 85 – 

seemned on täitunud, kuid 
valged, sordile omane viljade 
värving on intensiivistunud)

28 2 7

Pirnipuu Viljapuu tüvede 
ja okste vähk 

(Nectria 
galligena)

0,8-2,5 Pritsida puuviljapuid sügisel 
lehtede varisemise algusest 

kuni lehtede varisemise 
lõpuni (BBCH 93-97)

- 1 -

Õuna- ja pirnipuu kärntõve tõrjeks teostada istikute profülaktilist töötlust pärast signaali saamist 
võimalikust infektsiooni levikust või haigusele soodsate ilmastikuoludesaabumisel, mil põllukultuuri 
pungad hakkavad paisuma (BBCH 51). Hooajal on lubatud teostada maksimaalselt 8 töötlust. Intervall 
töötluste vahel on 7-10 päeva. Lühemaid töötlusintervalle tuleb järgida puude intensiivse kasvu ja lehestiku 
arenemise ajal ning haiguse arengul soodsates oludes, mil esineb palju sademeid. 

Vee kogus: 500-1000 L/ha. Suuremat vee kogust kasutada kõrgete puude korral. 

Märkused!
Kuna Merpan® 80 WG on kontaktne fungitsiid, mida tuleb kasutada enne haiguse tekitaja sissetungimist 
viljapuude kiududesse (see mõjub ainult haigusetekitaja eostele, mis asuvad kiudude pinnal), siis on 
väga tähtis kasutada töölahust piisavas koguses. Toote maksimaalse tõhususe saavutamiseks on vaja 
tagada maksimaalselt täiuslik ja kvaliteetne viljapuude pinna kate fungitsiidi töölahusega. Soovitav 
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vedeliku kogus on 1000 L/ha. Töölahuse arvutamisel arvestada viljapuude mõõtmete ja lehestiku mahuga.
Soovitava töölahuse kontsentratsioon: õuna- ja pirnipuude kärntõve tõrjeks 0,12%, kui intervall töötluste 
vahel on ca 7 päeva, 0,15%, kui intervall töötluste vahel on ca 10 päeva, puuviljamädaniku tõrjeks 0,15%, 
puuviljapuude tüvede ja -okste vähktõve tõrjeks 0,25%.

RESISTENTSUSE VÄLTIMINE 

Ei ole välistatud, et toote kasutamisel võivad kujuneda resistentsed patogeensete seente populatsioonid, 
mille tulemusel tõhusus võib väheneda.
Toote toimeaine (kaptaan) kuulub ftaalimiidide keemilisse rühma. Vastavalt FRAC-klassifikatsioonile 
kuulub toimeaine toimemehhanismi järgi M4-rühma. Resistentsuse kasutamise ohtu hinnatakse madalaks. 
Ristresistentsus teiste M-rühma fungitsiidega puudub. 
Andmed patogeenide resistentsusest kaptaanile Eestis praegu puuduvad. Kuid selleks, et ära hoida 
resistentsete seenerasside teket, on soovitatav kasutada vaheldumisi erineva toimemehhanismiga 
fungitsiide. 

LAHUSE VALMISTAMINE 

Täita pool pritsipaaki veega ja lülitada sisse segisti. Seejärel lisada vajalik kogus Merpan® 80 WG-d ja 
siis lisada puuduv vee kogus, segades hästi ära. Pritsi pump peab olema sisse lülitatud kogu pritsimisaja 
jooksul.

PRITSIMISSEADMED    
Pritsimiseks on soovitatav kasutada aiatraktorit ja käsitsi (seljaskantavaid) mootoriga pritse. Pärast töö 
lõpetamist pesta pritsimisseade puhtaks, loputussegu pritsida laiali fungitsiidiga juba ülepritsitud aladele. 
Mitte lasta tootel sattuda heitveesüsteemidesse või veekogudesse.

SEGAMINE 

Teabe saamiseks toote segamise kohta muude taimekaitsevahenditega võtta ühendust tootja esindajaga. 

OHUTUSNÕUDED

Käidelda hästi ventileeritavas kohas. Vältida toote sattumist nahale, silmadesse ning riietele, samuti 
aurude, udu ja pihustatud preparaadi sissehingamist. Kanda vee- ja kemikaalikindlat kaitseriietust, vee- ja 
kemikaalikindlaid kindaid, kummisaapaid, hermeetilisi kaitseprille ning kahjulike ja vedelate ainete vastu 
kaitsvat respiraatorit. Töökohal söömine, joomine ja suitsetamine on keelatud. Töö ajal järgida isikliku 
hügieeni nõudeid. Enne puhkepause ja pärast töö lõpetamist pesta nägu ja käed seebiga.

ESMAABI

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Igasuguste kaebuste tekkimisel pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka seebi ja 
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veega, millele järgnevalt loputada sooja veega. Mistahes kaebuste tekkimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: pesta silma rohke veega. Kui valu püsib, pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: mitte esile kutsuda oksendamist. Kunagi ei tohi anda midagi suukaudselt teadvusetule 
inimesele. Loputada suud rohke veega. Pöörduda arsti poole.

SÄILITAMINE

Hoida otsese päikesevalguse eest. Vältida külmumist. Säilitada kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas. 
Hoida suletud originaalpakendis. Säilitustemperatuur 0ºC - +30ºC.

SEADMETE PUHASTAMINE

Pärast pritsimise lõpetamist peske pritsimisseadmed puhta veega.
TÜHJAD PAKENDID

Loputage tühja pakendit 3 korda, loputusvesi lisage pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Tühi taara 
viige ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on keelatud. Ärge visake pakendeid 
kanalisatsiooni või kuivendussüsteemidesse; vältige toote pinna- ja põhjavette sattumisest põhjustatud 
saastumist.

MÄRKUS

Tarnija garanteerib toote kvaliteedi, kui see on omandatud originaalpakendis. Kõik soovitused preparaadi 
kasutamise kohta on antud arvestades tootjal olemasolevaid teadmisi ja kogemusi. Tootja ning edasmüüja 
ei vastuta toote efektiivsuse eest juhul, kui kasutaja ei järginud etiketil antud toote säilitamise tingimusi 
ning kasutusjuhendit. Sama kehtib kõigi teiste ettenägematute asjaolude ilmnemise kohta (fungitsiidile 
resistentsete haiguste ilmnemine jne). 

®ADAMA Agricultural Solutions Ltd. registreeritud kaubamärk. 
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Productname Merpan® 80 WG   
Country Baltics
Package size 4 x5 Kg
Label code ANEMERBAL5KG/03/C1

Label dimensions 165 x 300 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 17/10/2018 Version APPROVED

4 x 5 KG

AN
EM

ERBAL5KG
/03/C

1
97040714S/201810

MERPAN® 80 WG

®ADAMA Registrations B.V.

LT - FUNGICIDAS EE - FUNGITSIIDLV - FUNGICĪDS

Veiklioji medžiaga:
kaptanas 800 g/kg
Produkto forma:
vandenyje dispersiškos granulės
Registracijos Nr.: AS2-12F/2015
Partijos numeris ir pagaminimo data:
žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 
2 metai

Darbīgā viela: 
kaptāns 800 g/kg
Preparatīvā forma:
disperģējošas granulas
Reģistrācijas Nr.: 0499
Reģistrācijas klase: 2
Partijas Nr. un izgatavošanas 
datums: 
skatīt uz iepakojuma
Derīguma termiņš:
2 gadi no izgatavošanas datuma 
neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Toimeaine:
kaptaan 800 g/kg
Preparatiivne vorm:
vees dispergeeruvad graanulid
Reg. Nr.: 0567/29.09.15
Valmistamise aeg ja partii nr: 
vaata pakendil
Säilivusaeg: 
2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese / 
Registracijos savininkas / Registeeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nīderlande / Nyderlandai / Madalmaad
Tel: +31 33 4453160
www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:
Tālr.: +371 29 44 62 85 Tel.: +85 210 86 22

Ražotājs, tā adrese / Gamintojas / Tootja/
pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Industrial Zone
84110 Be’er Sheva
Izraēla / Izraelis / Iisrael

UZMANĪBU
ATSARGIAI
HOIATUS

UN 3077 SPECIM
EN



Productname Merpan® 80 WG   
Country Baltics
Package size 4 x 5 kg
Label code ANEMERBAL5KG/03/C2

Label dimensions 165 x 300 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 17/10/2018 Version APPROVED

AN
EM

ERBAL5KG
/03/C

2 
97040714X

/2018104 x 5 KG

MERPAN® 80 WG

LV – FUNGICĪDS
LT - FUNGICIDAS
EE - FUNGITSIID 

Skanēt informācijai
Nuskaityti QR kodą
QR-koodi lugemine

Latvija
Merpan® 80 WG - pieskares iedarbības 
fungicīds ābeļu un bumbieru kraupja, augļu 
puvju, augļu koku stumbru un zaru vēža 
ierobežošanai ābeļu un bumbieru stādījumos, 
slimību ierobežošanai sīpolpuķēm, apstrādājot 
sīpolus, un slimību ierobežošanai apšu, 
kļavu un rododendru sējumos un stādījumos 
stādaudzētavās.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju • 
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu • H351 
Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi • H400 Ļoti 
toksisks ūdens organismiem • H412 Kaitīgs 
ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • 
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai 
un videi, ievērojiet lietošanas pamācību 
• P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu 
instruktāžu • P280 Izmantot aizsargcimdus, 
aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas 
aizsargus • P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: 
nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu • 
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi 
izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir 
viegli izdarīt. Turpināt skalot • P501 Atbrīvoties 
no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības • SP1 Nepiesārņot 
ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā 
iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku 
ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties 
no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem 
un ceļiem • Spe3 Lai aizsargātu ūdens 
organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz 
ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestam – tālrunis 112.

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt oriģinālā 
iepakojumā, neatvērtā veidā sausā, vēsā un 
labi vēdināmā noliktavā. 

Lietuva
Merpan® 80 WG - kontaktinis ftalimidų klasės 
fungicidas skirtas obelų ir kriaušių apsaugai nuo 
rauplių bei vyšnių apsaugai nuo kokomikozės.
Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją • Sukelia smarkų 
akių dirginimą • Įtariama, kad sukelia vėžį • Labai 
toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir 
aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo 
instrukcijos nurodymus. Prieš naudojimą gauti 
specialias instrukcijas • Stengtis neįkvėpti dulkių/
rūko/garų/aerozolio • Mūvėti apsaugines pirštines, 
dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) 
apsaugos priemones • Naudoti kvėpavimo takų 
apsaugos priemones • Esant poveikiui arba jeigu 
numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją • Jeigu 
sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją 
• Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją 
• Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl 
juos apsivelkant • Surinkti ištekėjusią medžiagą 
• Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų 
reikalavimus • Operatorius purškimo metu turi 
dirbti uždaroje kabinoje (su oro kondicionavimo (oro 
filtravimo) sistema) • 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 30 
metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 
1 metro - iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus 
nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis 
nei 2 proc., būtina taikyti ir papildomą 10 metrų 
apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais 
(purškiant obelis bei kriaušes).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų 
kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ 
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

SANDĖLIAVIMAS - Laikykite sausoje, gerai 
ventiliuojamoje, vėsioje patalpoje, vaikams 
neprieinamoje vietoje. Laikykite atokiau nuo maisto 
produktų ir pašarų. Laikykite tik gamintojo taroje. 
Saugojimo temperatūra nuo 0ºC iki + 30ºC.

Eesti
Merpan® 80 WG - on ftaalimiid-klassi kontaktne 
fungitsiid, mis on mõeldud õuna- ja pirnipuude 
kaitseks kärntõve, puuviljamädaniku, puuviljapuu 
tüvede ja okste vähktõve eest.  
Toode on mõeldud professionaalseks 
kasutamiseks.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 
• H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust • 
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe • H410 
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline 
toime • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna 
ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit 
• P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas • 
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega • 
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/
kaitseprille/kaitsemaski • P302+P352 NAHALE 
SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga 
• P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: 
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid 
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 
Loputada veelkord • P308+P313 Kokkupuute 
või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda 
arsti poole • P391 Mahavoolanud toode kokku 
koguda • P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt 
kohalikele eeskirjadele • SP1 Vältida vahendi 
või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid 
pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida 
saastamist läbi lauda ja teede drenaažide) 
• Spe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada 
kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m 
pinnaveekogudest.

Hädaabi telefon 112.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST 
LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.

SÄILITAMINE - Hoida otsese 
päikesevalguse eest. Vältida külmumist. 
Säilitada kuivas, jahedas, hästi 
ventileeritud kohas. Hoida suletud 
originaalpakendis. Säilitustemperatuur 
0ºC - + 30ºC.SPECIM
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Productname Merpan® 80 WG   
Country Baltics
Package size 32 x 20 Kg
Label code ANEMERBAL5KG/03/X 

Label dimensions 210 x 297 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 17/10/2018 Version APPROVED

ANEMERBAL5KG/03/X 
97040714M/201810

MERPAN® 80 WG

32 x 20 KG
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