FLiPPER®
Insektitsiid, akaritsiid
PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks
järgida kasutusjuhendit.
SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid
pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda
ja teede drenaažide).
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida
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„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
KOGUSED JA KASUTUSALAD

Emulsioon, õli vees
Toimeaine:
479,8 g/L (47,8% w/w)
rasvhapete (C14-C20)
kaaliumsoolad
Registreerimisnumber
758/05.04.19
ENNE TOOTE
KASUTAMIST
LUGEGE
HOOLIKALT
PAKENDIL OLEVAT
KASUTUSJUHENDIT
JA KASUTAGE
AINULT VASTAVALT
SELLELE.

Netomass:

1, 3, 5, 10 liitrit
Tootja, pakendaja ja
loa valdaja:
Alpha BioPesticides
Limited
St John’s Innovation
Centre, Cowley Road,
Cambridge CB4 0WS,
UK
Tel: +44 (0) 1223
911766
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Maasikas
Rasvhapped on ära toodud määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisas,
milles loetletakse jääkide piirnormide testidest vabastatud ained.
Sisaldab ohtlikku ainet: rasvhapete (C7-C20) kaaliumsoolad.
KASUTUSJUHEND

Partii nr ja
tootmiskuupäev: vt
pakendilt.
Hädaolukorras helistage
mürgistusteabekeskusesse
numbril 16662 või hädaabi
telefonil 112.

®

FLiPPER on Alpha
BioPesticides Ltd T/A
AlphaBio Controli
registreeritud
kaubamärk

Toodet tohib kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
OLULINE. Toote ohutuks ja edukaks kasutamiseks on tuleb kõik
juhised hoolikalt läbi lugeda.
Kasutamine.
FLiPPER®
on
kontaktinsektitsiid/akaritsiid,
mis
toimib
kahjurimunade, noorvormide ja täiskasvanud kahjurite vastu. Et
toode mõjuks, peab see otseselt kahjuriga kokku puutuma.
Kasutada esmakordsete infestatsioonimärkide ilmnemise korral.
Kasutamiseks
lehtedele
pihustatava
kvaliteetsete pihustusseadmetega.

FLiPPER®
HOIATUS
H315: Põhjustab nahaärritust.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
P261: Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.
P264: Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud
kehaosi.
P280: Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja
kaitsemaski.
P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada
silmi mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Jätkata loputamist.
P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.

Enne FLiPPER®i kasutamist peske ja puhastage pritsi mahutit
hoolikalt. Täitke mahuti pooles ulatuses veega ja lisage vajalik
FLiPPER®i kogus. Loputage toote kanistrit kaks korda puhta
veega, valades jäägid pritsi mahutisse. Täitke mahuti veega.
Toode seguneb veega kergesti ega vaja jõulist segamist.
Segamine võib põhjustada vahu teket.
Ideaalne oleks kasutada pehmet vett või vihmavett. Mitte kasutada
karedat vett, mis sisaldab metalliioone (kaltsium, magneesium,
raud jne) rohkem kui 300 ppm. Kareda vee kasutamisel võib
parema lahuse saamiseks enne segamist veele lisada
puhverainet.
Kasutage valmistatud pritsimissegu kohe ära. Tühjendage pritsi
mahuti täielikult ning peske peale kasutamist. Ärge säilitage
kasutamata jäänud lahust.

kõrgsurvepihustiga

Pihustamiseks soovitatav kontsentratsioon on 1 l FLiPPERit 100 l
vee kohta (või 1% mahu järgi), pidades kinni ettenähtud
kulunormist. Teatud kahjurite tõrjeks või väga tõsise infestatsiooni
korral võib kasutada ka suuremat kontsentratsiooni, võttes kuni 2 l
FLiPPERit 100 l vee kohta (või 2% mahu järgi) ning arvestades ühe
kasutuskorra kohta maksimaalselt 800 l vett ha kohta.
Kasutage toodet piisava veekogusega, et kõik sihtkultuurid ja
kahjurid saaks sellega kokku. Oluline on täielikult katta nii ülemine
kui ka alumine lehepind. Soovitatav pritsimislahuse maht on 300–
1000 liitrit ha kohta, maksimaalselt kuni 1600 liitrit ha kohta. Ei
soovitata kasutada käharate lehtedega taimede puhul. Väga
põhjalikult tuleb töödelda roomavate võrsetega taimi.
FLiPPER®i tõrje tõhusust võib hinnata minimaalselt 48 tunni
möödumisel. Sõltuvalt kahjurite koormusest võib olla vajalik
korduvpritsimine. Kusjuures pritsimiste vahele peaks jääma
vähemalt 7 päeva. Ühe kasvutsükli jooksul võib pritsida kuni 5
korda.
Parim toime saavutatakse, kui pritsida soojades, kiiresti kuivavates
tingimustes.
FLiPPER®it võib kasutada õitsemise moodustumise ajal, kui
mesilastel ei ole aktiivne korjeaeg.
Ärge minge pritsitud aladele ega taimede lähedusse enne 24 tunni
möödumist pritsimisest.

ALLANEELAMISEL:

Loputada suud. Hoida kannatanu soojas ja
rahulikuna. Oksendamist MITTE esile kutsuda.
Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.

SISSEHINGAMISEL:

Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida
kannatanu asendis, kus tal on mugav hingata.
Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole või
võtta ühendust mürgistusteabekeskusega.

KOKKUPUUTEL
NAHAGA:

Võtta ära saastunud rõivad. Loputada rohke
veega vähemalt 15 minutit. Nahaärrituse
tekkimisel pöörduda arsti poole. Saastunud
riided enne nende uuesti kasutamist ära pesta.

SILMA
SATTUMISEL:

Loputada
silmi
mitme
minuti
jooksul
ettevaatlikult
veega.
Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid
on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. Ärge
laske veel voolata tervesse silma. Silmade
ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

MÄRKUSED
Oht mittesihtliigi putukatele ja teistele lülijalgsetele.
Kui kasutate seda toodet samal ajal tolmeldajate ja looduslike
röövputukate esinemisega, konsulteerige tootja või oma
nõustajaga.

Kasvuhoones kasutamiseks

Baklažaan

PRITSIMISSEGU VALMISTAMINE

Fütotoksilisus.
Toote ohutust tuleks taimedel eelnevalt kontrollida, kasutades
seda vaid mõnel taimel. FLiPPER® võib taimi kahjustada, kui seda
kasutada väga kõrgete temperatuuride juures.
Resistentsus.
FLiPPER® aitab kontrolli all hoida putukaid ja lesti, mis kannavad
resistentsust
mitmesuguste
toimemehhanismidega
taimekaitsevahendite suhtes.
Teated resistentsusest FLiPPER®i vastu puuduvad; siiski on hea
tava
kasutada
taimekaitsevahendeid
osana
integreeritud
kahjuritõrjesüsteemidest koos teiste tõrjemeetmetega.
Sobivus.
FLiPPER® sobib paljude toodetega. Küsige infot kõigi sobivate
toodete kohta tootjalt või kohalikult edasimüüjalt. Ärge segage
mahutis pestitsiidide, abiainete, lisandite, toitelahuste või
agrokemikaalidega, mis sisaldavad väävlit, fosetüülalumiiniumit või
metalliioone (nt tsink, vask, raud). Need võivad olla füüsiliselt
sobimatud ja põhjustada fütotoksilisust.
Paagisegus teiste toodetega segamisel tuleb FLiPPER® alati
viimasena lisada.
Teiste ainetega segades tuleb kinni pidada pikimast koristuseelsest
ooteajast. Järgida tuleb kõige toksilisema toote ettevaatusabinõusid.
Mürgistuse korral teavitage arsti valmistatud või kasutatud segust.
Segusid tuleb kasutada kooskõlas kehtivate regulatsioonidega ning
fütosanitaarsete toodete kasutamise heade tavade ja soovitustega.
SÄILITAMINE JA HÄVITAMINE
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Valmislahust mitte säilitada. Hoida
originaalpakendis, kindlalt suletuna, turvalises ja kuivas kohas
ühtlasel temperatuuril. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud
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Mitte lasta kontsentraadil külmuda. Vältida hoidmist temperatuuril alla
0 °C. Säilitamine temperatuuril alla 10 °C võib põhjustada kristallide
teket. See on täielikult pöörduv ega mõjuta toote efektiivsust.
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse
valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi
valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat
tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on
keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või
viia pakendikäitlejatele.
ESMAABI
Üldteave
Arstiga konsulteerides võtke kaasa pakendi silt või ohutusleht.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust mürgistusteabekeskusega 24 tundi
päevas, 7 päeva nädalas numbril 16662.
GARANTII
Need juhised on koostatud kõige uuema saadaoleva teabe põhjal.
Toote omaduste ja kasutamise kohta toodud informatsioon põhineb
hoolika uurimistööga saadud kogemustel. Kogu toodangut
kontrollitakse laboris ja vaid parima kvaliteediga tooted jõuavad
turule. Siiski võivad paljud faktorid, mille üle tootjal ja edasimüüjal
puudub kontroll, näiteks säilitamine, transport ja kasutusmeetod,
toote omadusi mõjutada. Tootja ei saa kontrollida, kuidas ostja või
kasutaja meie valmistatud tooteid kasutab. Samuti ei saa tootja ja/või
edasimüüja sellega seoses vastutust võtta. Seetõttu ütleb tootja ja/või
edasimüüja lahti vastutusest halva tulemuse ja isikutele, loomadele,
taimedele või seadmetele põhjustatud kahju eest, välja arvatud juhul,
kui on selgelt tuvastatud, et kahju põhjuseks on üksnes toote defekt.
Ostja või kasutaja kannab ise kõiki toodete kasutamisega seotud
riske, kuna ainult tema otsustab toote lõpliku kasutamise üle.

