Goltix® 700 SC
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Toimeaine: metamitroon 700 g/l
Registreerimise number: 0206/28.02.01
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendil
Herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ja mõningate üheiduleheliste umbrohtude
tõrjeks suhkru-, sööda- ja punasel peedil.
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile: harilik kuusk
puukoolides kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.
NB! Kuna Goltix® 700 SC on laiendatud kasutamiseks harilikule kuusele
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel,
vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
Goltix® 700 SC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Pakendid: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Hoiatus
H302
H410
P102
P264
P270
P301+P312
P330
P391
P501
EUH208
EUH401
SP1

Allaneelamisel kahjulik.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta
ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
Loputada suud.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Sisaldab chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on ja 2-methyl-2Hisothiazol-3-on. Võib põhjustada allergilist rektsiooni.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid
pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja
teede drenaažide).

Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad
Tel.: +31 33 4453160
www.adama.com
Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd
P.O. Box 262, Ashdod
77100 Iisrael
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

ETTEVAATUSABINÕUD
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Kahjulik allaneelamisel
Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat
toimet.
KESKKONNAOHTLIKKUS
Vältida preparaadi sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Preparaati ei tohi kasutada ega töövahendeid puhastada veekogude lähedal. Pritsi ei
tohi pesta lähemal kui 50 m veekogust.
ESMAABI
Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu puhul asetada/transportida
stabiilses, külili asendis. Eemaldada kohe preparaadiga kokkupuutunud või
läbiimbunud riided.
Kokkupuutel nahaga: Preparaadi nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga.
Silma sattumisel: Loputada kiiresti voolava vee all 15 minutit (silmalaud avatult).
Allaneelamisel: Loputada suud puhta veega. Mitte esile kutsuda oksendamist.
Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte ning lasta tal puhata. Halva
enesetunde korral pöörduda koheselt arsti poole.
Ravi: sümptomaatiline, spetsiifilist antitoodi ei ole teada.
HOIUSTAMINE
Säilitada temperatuuril mitte alla –10 0C ja üle 35 0C

Säilitada originaalpakendis, tihedalt suletuna, varustatuna etiketiga, ohutus, jahedas,
kuivas, hästiventileeritavas lukustatud kohas.
Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote
kahjustamist.
Säilivusaeg originaalpakendis 2 a.
TAARA KAHJUSTUMINE
Pakendi korduvkasutamine keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3
korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutatud
pakendid koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
KASUTUSJUHEND
Goltix® 700 SC on laia toimespektriga herbitsiid, mis on mõeldud lühiealiste
kaheiduleheliste ja mõnede üheiduleheliste umbrohtude hävitamiseks suhkru-, söödaja söögipeedi kultuurides ning lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks
dekoratiivsete kuuseseemikute puukoolis.
Goltix® 700 SC-le on omane pikaajaline mõju, sest see toimib umbrohu lehtede ja
mulla kaudu. Tänu väga madalale fütotoksilisusele võib seda kasutada peaaegu igas
suhkrupeedi arengufaasis. Tulemused on parimad siis, kui muld on piisavalt niiske ja
õhutemperatuur on üle +15 oC. Huumusmullas kasvava suhkru- ja söödapeedi
pritsimisel on väga oluline mitte jääda hiljaks esimese pritsimisega.
Ärge pritsige, kui ennustatakse külma tulekut või üle +22 oC temperatuuri või kui
öösel ja päeval on suured temperatuuri kõikumised, kõrge päikesevalguse intensiivsus
või kui suhkrupeet on kahjustatud haigustest ja kahjuritest.

Taimed
Suhkru- ja
söödapeet
(BBCH10-18)

Söögipeet
(BBCH10-18)

Registreeritud
pihustusmäär
Pihustusaeg
l/ha
0,5-1,5
Goltix® 700 SC-d pihustatakse 1-4 korda.
Esimest korda pihustatakse siis, kui umbrohud
on idulehe kasvufaasis sõltumata suhkru- või
söödapeedi arengufaasist.
Teine, kolmas ja neljas kord – mitte varem kui
7-10 päeva peale eelmist pritsimist, kui
ilmuvad uued umbrohud.
0,75-1,5

Pihustatakse siis, kui söögipeet on 2 pärislehe
kasvufaasis ja umbrohul on 2-4 pärislehte. Kui
peedi seemikud on nõrgad, siis on parem
oodata, kuni need muutuvad tugevamateks.

Suurim pritsimiskordade arv: suhkru- ja söödapeet, söögipeet - 4 korda.
Suurim pritsimiskordade arv: dekoratiivsed kuuseseemikud - 3 korda.
Pritsimistevaheline intervall: vähemalt 7 päeva.
Maksimaalne määr ühe hooaja kohta: 3 l/ha (2,1 kg metamitrooni/ha).
Tööoode: 1 päev.
Veekulu: 200 - 400 l/ha.
Laiendatud kasutusala: harilik kuusk puukoolides (Picea abies)

Kulunorm 1,0 l/ha, kolm pritsimist
Pritsimise aeg aprill-mai ja august-oktoober
NB! Kuna Goltix® 700 SC on laiendatud kasutamiseks harilikule kuusele
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel,
vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
NB! Preparaat on väga valiva toimega ja ohtlik teistele kultuuridele. Mõjub
umbrohtudele lehtede ja juurte kaudu. Mida suurem on mulla huumusesisaldus, seda
väiksem on mõju mulla kaudu. Parim pritsimistulemus saadakse üle +15 °C
temperatuuril, kõrge õhuniiskuse juures.
TOIMESPEKTER
Preparaat mõjub suurepäraselt või hästi (90-100%) järgnevatele umbrohtudele:
vesihein, linnukapsas, kummel, malts, kesalill, kare kõrvik, iminõgesed, kannike,
raudnõges, murunurmikas, põld-litterhein, harilik hiirekõrv, must maavits ja
piimalillelised.
Mõju on hea või rahuldav (75-90%): valge hanemalts, põldsinep, erilehine linnurohi,
kahar kirburohi, harilik punand ja põldrõigas.
Konnatatrale ja virnale on mõju sageli ebapiisav. Ei avalda mõju juurumbrohtudele.
PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE
Enne kasutamist loksutage pakendit hoolikalt. Sobiv kogus toodet tuleb segada
mõõduka koguse veega. Pärast segisti sisselülitamist täitke paak ülejäänud veega.
Kogu pritsimise aja ning selle vaheaegadel peab segisti töötama. Kogu valmistatud
lahus tuleb korraga ära kasutada.
Tühi pakend loputada puhta veega vähemalt kolm korda ja loputusvesi lisada
valmistatavasse pritsimislahusesse. Enne töö alustamist reguleerige prits ning
veenduge pritsi ja selle osade puhtuses.
Alati pärast töö lõpetamist või enne teiste taimekaitsevahendite kasutamist tuleb prits
ja selle osad puhta veega põhjalikult läbi pesta.
MÄRKUS
Tootja tagab tehasepakendis ostetud toote kvaliteedi, kuid ei vastuta ebaõige
säilitamise või kasutamise tagajärgede eest.

