TRIKA EXPERT
Granuleeritud insektitsiid, mis on ette nähtud kartuli kaitseks
kahjurite eest.
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE
HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI.
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
TRIKA EXPERTi koostis:
Lambda-tsühalotriin…………………………… 4 g/kg (0,4%)

Oxon Italia S.p.A.
Peakontor: via Carroccio 8
20123 Milano
Tel. 02-353781

TÄHELEPANU

Tootja:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA S.A. – Succa (Hispaania)
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Pakendaja:
Sinapak S.r.l. – Stradella (PV)
Pakendi suurused:
0,5, 1, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50 kg
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Partii nr: vaata pakendilt

Ohulaused
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks
järgida kasutusjuhendit.
P261 Vältida tolmu sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitsemaski.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P405 Hoida lukustatult.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
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 mittetöödeldavast
puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida
Põllumajandusministri
29.11.2011
määrusest
nr
90
„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“
ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
TÄIENDAVAD ETTEKIRJUTUSED
Preparaadi
kasutamisel
tuleb
kasutada
järgnevaid
isikukaitsevahendeid:

toote laadimisel kasutada respiraatoritit (FP1, P1) ja
kaitsekindaid

töö
teostamise
ajal
kanda
kaitsekindaid
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

OMADUSED
TRIKA EXPERT on insektitsiid, mis on valmistatud lambdatsühalotriini baasil. Püretroidi molekulil on pikk toimeaeg ja
putukaid peletav efekt. Bioloogiliselt aktiivne ka väikeste
dooside puhul ja toimib nii otsese kontakti kui ka
allaneelamise puhul.
KASUTUSVIIS, KULUNORM JA KASUTUSVÕIMALUSED
TRIKA EXPERTi kasutatakse alljärgneva põllukultuuri
kaitseks:
Kartul: puistatuna kartulivakku enne vao kinniajamist
kulunormiga 10-15 kg/ha, traatusside leviku optimaalseks
kontrolli all hoidmiseks.
KOKKUSOBIVUS
Toodet ei tohi kasutada koos teiste preparaatidega.
HOIATUSED
Preparaadis leiduvad abiained sisaldavad N 7% ja P2O5 35%
mistõttu koguse arvestamisel peab silmas pidama väetamise
plaanis toodud soovitusi, et vältida väetiste üledoseerimist.
HOIUSTAMINE JA KÄITLEMINE
Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis.
Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja
söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.
Hoiukoha
täpsemad
nõuded
on
välja
toodud
Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90
„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“.
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada puhta
veega vähemalt kolm korda. Taara korduskasutamine on
keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada
turustajale või viia pakendikäitlejatele.
TÄHELEPANU
Kasutada ainult selleks otstarbeks ja tingimustel, mis on välja
toodud selles juhises. Toote kasutaja on vastutav nende
kahjude eest, mis tulenevad preparaadi ebaõigest
kasutamisest. Kõigi preparaadi etiketil olevate juhiste
järgimine on oluline tingimus kindlustamaks toimimise
efektiivsus ja vältimaks kahju tekitamist taimedele, inimestele
ja loomadele. Selleks, et vältida kahju tekitamise riske
inimesele
ja
looduskeskkonnale,
tuleb
jälgida
kasutamisjuhiseid. Töötada tuulevaikse ilmaga.

