MCPA 300 SL
Taimekaitsevahend. Herbitsiid.

Toimeaine: MCPA – 300 g/l
Preparatiivne vorm: vees lahustuv kontsentraat
Kasutusala: kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvinisus.
Taimekaitsevahend on ette nähtud kasutamiseks professionaalsete kasutajate poolt.
Toode sisaldab ohtlikku ainet: MCPA

Loa haldaja: Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz, Poland, tel./faks: +48 (44)
616 43 75, e-post: info@pestila.pl
Tootja/pakendaja: Pestila Sp. z o.o., Studzianki 24a, 97-320 Wolbórz, Poland, tel./faks: +48
(44) 616 43 75, e-post: info@pestila.pl
Eestis registreerimise number: 0556/26.05.15
Säilivusaeg – 2 aastat
Tootmiskuupäev/Partii nr: vaata pakendilt
Pakendid: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 220 l

Ettevaatust
H302 - Allaneelamisel kahjulik.
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH 401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P312 - ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGITUSKESKUSE või arstiga.
P302+352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310 - Vőtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE vői arstiga.

P362+P364 Vőtta saastunud rőivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist. Pärast
käitlemist pesta hoolega käed.
P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 - Sisu/mahuti kőrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.
SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 - Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Mürgistusteabekeskuse lühinumber – 16662
Hädaabi telefon – 112
ESMAABI
Vastumürk: puudub, sümptomaatiline ravi.
Arstiabi
Juhul, kui tekib vajadus arsti poole pöördumiseks, näidata pakendit või etiketti.
Vastavates olukordades, kui on nõutav või vajalik muu, kui allpool mainitud hoiatustes
kirjeldatud arstiabi, tuleb kontakteeruda lähima mürgitusabikeskusega.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte, vajadusel anda talle hapnikku või teha
kunstlikku hingamist. Suurema ohu korral pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: eemaldada koheselt preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud
riided ja pesta nahka viivitamatult ohtra vee ja seebiga. Ärrituse korral pöörduda arsti poole.
Sattumisel silma: pesta silmi viivitamatult põhjalikult rohke veega 15 minutit (silmalaud
avatud). Kui silmade ärritus püsib, võtta ühendust silmaarstiga.
Sattumisel seedeorganitesse: kui preparaati on alla neelatud, viia kannatanu värske õhu kätte
ja helistada koheselt kiirabisse. Mitte esile kutsuda oksendamist ilma eelnevalt arstiga nõu
pidamata. Ärge püüdke teadvusetule inimesele suu kaudu midagi manustada. Mürgituse
sümptomid ebaspetsiifilised.
TOIME KIRJELDUS
MCPA 300 SL on süsteemse toimega herbitsiid, mida kasutatakse lehtedele pritsimiseks ja on
ette nähtud kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Preparaadi kasutusvormiks on vees lahustuv
kontsentraat. Vahend on ette nähtud kasutamiseks põllupritside abil.
TOIME UMBROHTUDELE:
Vahend imbub põhiliselt umbrohtude lehtedesse, põhjustades nende deformeerumist, mille
tagajärjel taime kasv aeglustub ja nad kärbuvad. Kõige tõhusamalt hävitab preparaat
umbrohtusid, mis on 2-6 pärislehe faasis.
Tundlikud umbrohud:
põld-litterhein, valge hanemalts, kare kõrvik, põldsinep, harilik hiirehernes, põldosi,
põldohakas.
Preparaadile allumatud umbrohud:
põld-konnatatar, vesihein, harilik kirburohi, roomav madar, põldkannike, harilik piimalill,
harilik kesalill.
VAHENDI KASUTAMINE
Suvinisu
Kasutamise aeg: pritsida kevadel, alates teravilja võrsumise algusest kuni esimese kõrresõlme
moodustumiseni (BBCH 21-31).
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Kulunorm: 3 l/ha
Maksimaalne kasutuskordade arv aastas: 1
Soovitatav veehulk: 200 - 300 l/ha
Soovitatav pritsimisviis: keskmise suurusega tilgad
KÜLVIKORD
Herbitsiidiga pritsitud teraviljapõllu likvideerimise vajaduse korral (taimede hävinemisel
külmade, haiguste või kahjurite tõttu) võib pärast külvieelse kultiveerimise teostamist
kasvatada kõiki taimi, välja arvatud tomateid ja peete.
OHUTUSMEETMED JA INTEGREERITUD
KASUTAMISE SOOVITUSED

TAIMEKAITSEGA

SEOTUD

Umbrohtude resistentsuse tekkimise vältimiseks tuleb antud vahendit kasutada vaheldumisi
teistesse keemilistesse rühmadesse kuuluvate ja erineva toimemehhanismidega
herbitsiididega.
Vastunäidustused:
Vahendit ei tohi kasutada:
- põuaperioodil;
- haigetel, vigastatud või märgadel taimedel;
- temperatuuril alla 10°C ja üle 25°C;
- perioodil, kus öine temperatuur on alla 5°C;
- vähemalt 6 tundi enne lähenevat vihma ja öökülmasid;
- tuulega, mis võiks pritsimissegu kanda naabruses kasvavatele taimedele (üle 4 m/s).
PRITSIMISSEGU VALMISTAMINE
Enne pritsimissegu valmistamist tuleb täpselt määratleda selle kogus. Mõõdetud koguses
vahendit valada pritsipaaki, mis on osaliselt täidetud veega (sisselülitatud segistiga).
Tühjendatud herbitsiidi pakendid loputada kolm korda veega ja valada loputusvesi
pritsimissegu sisaldavasse pritsipaaki. Seejärel lisage pritsipaaki vett vajaliku vedelikukoguse
saavutamiseks. Juhul, kui pritsipaagil puudub hüdrauliline segisti, tuleb pärast vahendi paaki
valamist segada vedelikku mehaaniliselt. Pikaajalise tarvitamise korral või pärast tööpausi
tuleb uuesti segada pritsmissegu, mis tuleb ära kasutada selle valmistamise päeval.
Pritsida sisselülitatud segistiga.
PRITSIMISSEGU JÄÄKIDE KÄSITSEMINE JA SEADMETE PESEMINE:
Pritsimissegu jäägid tuleb lahustada veega ja pritsida eelnevalt pritsitud maa-alale. Seadmete
pesuks kasutatud vesi tuleb pritsida eelnevalt pritsitud maa-alale, kasutades samasid
isikukaitsevahendeid.
Mõningate põllukultuuride väga suure tundlikkuse tõttu isegi väga väikeses koguses
herbitsiidi suhtes on väga tähtis, et pärast tööd seadmed hoolikalt puhtaks pesta.
VAHENDI OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED
Enne vahendi kasutamist tuleb teavitada sellest kõiki huvitatud pooli, kes võiksid olla
ohustatud pritsimisvedeliku kandumise tõttu või kes taotlesid vastava teabe saamist.
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Ohutusmeetmed vahendit kasutavatele isikutele:
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Keskkonnakaitsega seotud ohutusmeetmed:
Vältida vee saastumist toote või selle pakendiga. Mitte pesta seadmeid pinnavee läheduses.
Vältida vee saastamist majandite ja teede kuivenduskraavide kaudu.
Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Ajavahemik vahendi kasutamisest kuni päevani, millal piirkonda, kus kasutati
herbitsiidi, võivad siseneda inimesed ja loomad: Ei puuduta
Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest kuni põllukultuuri koristamiseni (ooteaeg):
Ei puuduta
Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest söödaks määratud taimedele kuni päevani,
millal loomi võib nende taimedega sööta (sööda keeluaeg): Ei puuduta
Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest taimedele kuni päevani, millal võib külvata
või istutada järelkultuure: Ei puuduta
TAIMEKAITSEVAHENDI
JA
KÕRVALDAMISE TINGIMUSED

PAKENDI

SÄILITAMISE

JA

OHUTU

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Taimekaitsevahendit tuleb säilitada:
- kohtades või objektides, kus on kasutatud keskkonna saastumise ja kolmandate isikute
juurdepääsu eest kaitsvaid lahendusi;
- originaalpakendites, vältides kontakti toiduainete, jookide või söödaga.
Taimekaitsevahendit tuleb säilitada temperatuuril mitte madalamal kui 0°C ja mitte kõrgemal
kui 30°C.
Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid tuleb tagastada ohtlike jäätmete
käitlejale.
Ärakasutamata aegunud taimekaitsevahend tuleb üle anda ohtlike jäätmete vastuvõtuks
volitatud asutusele.
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