SULTAN® 500 SC
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Toimeaine: metasakloor 500 g/l
Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat
Eesti reg. nr.: 0354/13.01.10
Pakend: 4 x 5 l, 20 l
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Sisaldab metasakloori. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Kasutuspiirang:
Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Võib kasutada maksimaalselt 1,0 kg/ha
matasakloori ainult igal kolmandal aastal. Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada
kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Sultan® 500 SC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Selektiivne süsteemse toimega herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ja mõnede
üheiduleheliste umbrohtude tärkamiseelseks ja varaseks tärkamisjärgseks tõrjeks talining suvirapsil.
Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi
nõudeid!

Hoiatus
H302
H317
H351
H410
P201
P280
P308 + P313

Allaneelamisel kahjulik.
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Pöörduda arsti
poole.
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduda arsti poole.
P363
Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
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)
Hädaabi telefon 112
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Säilitamine
Säilitada originaalpakendis, varustatud etiketiga, kuivades, hästi tuulutatavates ja
suletavates ruumides. Säilitustemperatuur 0–40 OC.
Kõlblik kuni: suletud originaalpakendis 2 aastat tootmisest.
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Holland
Tel: +31 33 494 84 94
Tootja/pakkija:
ADAMA Agan Ltd
P. O. Box 262, Ashdod,
77102 Israel
Pakkija:
Adama Manufacturing Poland, S.A
Ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poola
Maaletooja ja turustaja:
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallin
Estonia
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13 Viljandi,
71012 Estonia
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

Litagra OÜ
Aardla 25 E,
50110 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7366 796

Esmaabi
Nahale sattumisel pesta nahka kohe voolava vee all seebiga 15 minuti jooksul.
Silma sattumisel pesta silmi kohe voolava vee all 15 minuti jooksul.
Allaneelamisel juua 100 ml vett.
Hingamisteedesse sattumisel viia kannatanu värske õhu kätte.
Igal juhul on soovitav konsulteerida arstiga, näidates talle taimekaitsevahendi
pakendit või etiketti.
Informatsioon arstile: kasutada sümptomaatilist ravi. Spetsiifilist vastumürki ei ole
teada.
Toime
Sultan® 500 SC on süsteemse toimega selektiivne herbitsiid, mis hävitab
tärkamiseelses ja varases tärkamisjärgses staadiumis enamiku kaheidulehelistest
umbrohtudest ja mõned üheidulehelised umbrohud (harilik rukkihein, nurmikas jm).
Umbrohud omastavad Sultan® 500 SC-d nii juurte kui ka lehtede kaudu. Kui
herbitsiidi pritsida pinnasele enne umbrohtude tärkamist, satub see tärkamise ajal
taimedesse juurte kaudu ning peatselt pärast tõusmete ilmumist umbrohi hukkub. Kui
herbitsiidi kasutatakse pärast umbrohu tõusmete ilmumist, satub see taimedesse juurte
ja lehtede kaudu. Hea toime saavutatakse herbitsiidi kasutamisel idulehtede
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staadiumist kuni esimeste pärislehtede staadiumini. Umbrohu arengu hilisemates
staadiumites kasutamisel Sultan® 500 SC efektiivsus langeb.
Pinnas peab olema hästi töödeldud, suuremate kämpudeta, et tagada külvi ühtlane
sügavus ja rapsi tõusmete ilmumine.
Sultan® 500 SC toimet mõjutavad ka pinnase tüüp ja struktuur.
Kasutamine
Umbrohud hävivad kõige paremini herbitsiidi kasutamisel enne umbrohu tõusmete
staadiumit ja selle ajal.
Herbitsiidi parima toime tagamiseks on vaja, et pinnas oleks piisavalt niiske.
Töödelda võib ka kohe pärast rapsi külvamist, kasutades ära pinnase ülemises kihis
olevat niiskust. Kui ilmastikutingimused on kuivad, tagab herbitsiidi piisava toime
vihmasadu 2–3 nädala jooksul pärast pritsimist.
Suure huumusesisaldusega pinnastele (turbapinnad) soovitatakse Sultan® 500 SC-d
pritsida pärast tõusmete ilmumist.
Pärast herbitsiidi pritsimist ei soovitata pinnase rullimist ega muud pinnase töötlemist.
Tugev paduvihm pärast pritsimist võib kahjustada kultuurtaime arengut.
Tärganud rapsi tõusmeid ei soovitata pritsida, kui on oodata öökülma, kui lehtede
pind on niiske ega ka kuumal ja päikesepaistelisel päeval.
Taliraps
Kulunorm 1,5 l/ha, pritsida alates 3–4 päeva pärast rapsi külvamist umbrohtude
arenemise ajal, nende idulehtede staadiumis, kõige hiljem esimeste pärislehtede
staadiumis. Maksimaalne pritsimiste arv kasvuperioodil: 1.
Suviraps
Kulunorm 1,5 l/ha, pritsida kas enne rapsi idanemist või pärast, ajal mil suviraps on
idulehe kuni 4 pärislehe faasis. Maksimaalne pritsimiste arv: 1.
Pritsimissegu kulu
Soovitatav pritsimissegu kulu on 200–400 l/ha
Pritsimissegu valmistamine
Täita ½ pritsi paagist veega ja lülitada segisti sisse. Valada sisse vajalik kogus
herbitsiidi Sultan® 500 SC ja lisada ülejäänud veehulk. Kogu pritsimissegu tuleb
kasutada ära vahetult pärast valmistamist.
Pritsi puhastamine
Pärast herbitsiid Sultan® 500 SC kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada. Prits
tühjendada täielikult põllul. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja
tühjenda paak uuesti äsja pritsitud kultuurile.
Täita pritsi paak pesemiskohas puhta veega, lisada pesuvahendit (nt. soodat 2-4 kg
100 l vee kohta). Pritsida mõne minuti jooksul pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel
segada lahust paagis 15 minutit. Tühjendada prits. Loputada paak, jaotustoru ja
voolikud puhta veega. Võtta ära pihustid ja filtrid ning pesta need eraldi pesuainetega.
Loputada paaki veega 5 minuti jooksul ja lasta vesi välja läbi poomide ja pihustite.
Jälgida, et pesu- ja loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks
pinna- või põhjavett.
Järelmõjud
Kui taliraps talvele vastu ei pidanud ning kevadel on vaja uuesti külvata, peab sügisel
herbitsiidiga Sultan® 500 SC pritsitud põllu enne külvi 10 cm sügavuselt kultiveerima
ning külvata võib igasugust kultuuri, välja arvatud suhkrupeet. Kui herbitsiidiga
Sultan® 500 SC töödeldud suviraps hävib, peab põldu töötlema 10–15 cm sügavuselt
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ning seejärel võib kasvatada teravilja, välja arvatud kergetel pinnastel, ning kartulit,
kapsast, lina, maisi ja hernest. Pärast saagi koristamist võib kasvatada igasuguseid
kultuure.
Pakendi likvideerimine
Pärast preparaadi täielikku äratarvitamist tuleb pakendit kohe vähemalt 3 korda veega
pesta ning läbipesemisel tekkinud vett peaks kasutatama uue töölahuse
valmistamiseks. Tühja taarat on keelatud kasutada muuks otstarbeks. Kasutatud taara
tuleb koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Keskkonnakaitse nõuded
Väga mürgine veeorganismidele. Mitte reostada vett taimekaitsevahendi ja selle
pakendiga. Mitte puhastada pritsimistehnikat veekogude ja voolava vee läheduses.
Keskkonna saastamise vältimiseks kasutada sobivat pakendit.
Preparaadi mahavoolamisel tuleb saastunud materjal kokku koguda ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale
Juriidiline vastutus
Tootja ei vastuta ettenägematute tingimuste eest, nagu ilmastikutingimused, hilinenud
ümbertöötlus, pinnasetüüp, kasutamismeetod ja muud asjaolud, mis võivad preparaadi
toimet mõjutada. Tootja ei vastuta ka kahjustuste eest, mis on tekkinud hooletuse või
preparaadi ebaõige kasutamise tagajärjel. Preparaadi kvaliteet on tagatud vaid juhul,
kui see ostetakse ja seda säilitatakse suletud originaalpakendis.
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