Teridox 500 EC
Taimekaitsevahend
HERBITSIID
Preparaadi vorm:
Toimeaine:
Eesti reg-nr
Kasutusala:
Loa valdaja:
Tootja/turustaja:
Kasutuspiirang:

Emulsioonikontsentraat (EC)
500 g/l dimetakloor
0264/21.01.05
Lühiealiste kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks rapsil
Syngenta Crop Protection AG
Syngenta Crop Protection AG, CH 4002 Basel, Switzeland
Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest, mittesihtmärktaimede kaitsmiseks
pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast
maast. Teridox 500 EC-d on lubatud kasutada samal põllul ainult igal 3. aastal!

Sisaldab ohtlikke aineid dimetakloor, naftalahus ja tsükloheksanoon.
Teridox 500 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Vältimaks ohtu
inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist
veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi. Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud
esmaabimeetmeid. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Hoiutingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates.
Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla +10ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge
konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on
täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete
käitlejale.
Pakendi kahjutustamine. Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend
vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Ettevaatust!
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE
või arstiga.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362 Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P405 Hoida lukustatult.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti).
EUH401 Inimese 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).
SPe1 - Põhjavee kaitseks mitte kasutada seda või ükskõik millist dimetakloori sisaldavat toodet samal põllul
rohkem kui 1,0 kg dimetakloori/ha igal kolmandal aastal.
Spe3 - Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m veekogudest.
Mittesihtmärktaimede kaitseks pidada kinni puhvertsoonist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast mast.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company, CH-4002 Basel,
Schwarzwaldallee 215, P.O. Box, Šveits
Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
5 l, 20 l
Esmaabi. Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale
sattumisel võtta ära saastunud riided ning pesta kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silma
sattumisel loputada avatud laugudega silmi 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega. Toote
sissehingamise korral minna värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtta korduvalt aktiivsütt koos
rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, loputada suud veega ja pöörduda koheselt arsti
poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Toimemehhanism. Teridox 500 EC imendub idanevatesse tõusmetesse peamiselt iduvarte kaudu.
Seepärast hävinevad umbrohud enne tärkamist, tärkamise ajal või natuke aega pärast tärkamist.
Juurte kaudu imendumine on palju väiksem kui iduvarte kaudu.
Toimespekter
Väga hea mõju
Alopecurus myosuroides (põld-rebasesaba)
Apera spica-venti (harilik rukkihein)
Lolium spp. (raihein)
Poa annua (murunurmikas)
Alchemilla arvense (kortsleht)
Capsella bursa-pastoris (harilik hiirekõrv)
Chenopodium album (valge hanemalts)
Chenopodium polyspermum (paljuseemneline hanemalts)
Fumaria officinalis (harilik punand)
Lamium purpureum (verev iminõges)
Matricaria spp. (kesalill)
Myosotis arvensis (põld-lõosilm)
Polygonum convolvulus (konnatatar)
Polygonum persicaria (harilik kirburohi)
Spergula arvensis (harilik nälghein)
Stellaria media (vesihein)
Veronica persica (pärsia mailane)
Vicia spp. (hiirehernes)
Mõõdukas mõju
Papaver rhoeas (kukemagun)
Raphanus raphanistrum (põldrõigas)
Sinapis arvensis (põldsinep)
Veronica hederifolia (hõlmlehine mailane)

Kasutusjuhend
Kulunorm: Suvi- ja taliraps – 2,0 l/ha
Veekulu: 200-300 l/ha
Pritsimise aeg: Kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks talirapsil enne tärkamist ja tärkamise ajal
(BBCH 00-09) või pärast tärkamist (BBCH 10-14) sügisel ning suvirapsil enne tärkamist ja tärkamise ajal
(BBCH 00-09) kevadel.
Pritsimiskordade arv: 1
Tähelepanu kasutamisel. Teridox 500 EC-d on lubatud kasutada samal põllul ainult igal 3. aastal! Väldi
preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.
Pritsimisjärgne (2-3 tundi) tugev vihmasadu vähendab tunduvalt kultuuri taluvust.
Paagisegud. Teridox 500 EC-d võib segada tavaliselt kasutatavate herbitsiididega. Võib segada ka
väetistega. Soovitame teha eeltest planeeritud seguga, et jälgida saadud pritsimislahuse füüsikalisi omadusi
ja mõju kultuurile järgnevatel päevadel.
Töölahuse valmistamine. Pritsipaak täidetakse 1/2-3/4 ulatuses puhta veega. Lisatakse vajalik kogus
Teridox 500 EC, pannakse segisti tööle ja täidetakse pritsipaak veega. Segamist jätkatakse ka pritsimise ajal.
Pritsimistehnoloogia. Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut.
Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha
kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult max. 4 m/s), vältides
preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.
Pritsi puhastamine. Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud,
voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee
reostumist.
Resistentsus. Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete umbrohtude kahtluse
korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtke
palun ühendust Syngenta Crop Protection AG edasimüüjaga.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk. Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Olemasolevate või tekkivate
resistentsete umbrohtude vastu võivad herbitsiidid osutuda väheefektiivseteks.
Kuna kõnealuste umbrohtude esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta tootja ega toote
edasimüüja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud herbitsiidide ebatõhusus resistentsete umbrohtude
korral. Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna toodet ja selle mõju
võivad mõjutada tootja kontrollivälised tegurid (näit: hoiustamistingimused, äärmuslikud klimaatilised
tingimused, äärmuslikud mullastiku tingimused, väär kasutamine või resistentsed umbrohud), ei vastuta
tootja kõnealustest teguritest tingitud kahju korvamise eest.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company

