Activus® 330 EC
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Toimeaine: 330 g/l pendimetaliin
Preparatiivne vorm: Emulsioonikontsentraat (e.k.)
Kasutusala: Lühiealiste kaheiduleheliste ning kõrreliste umbrohtude tõrjeks põllu- ja aiakultuurides.
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile küüslauk.
NB! Kuna Activus 330 EC on laiendatud kasutamiseks küüslaugule Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse
eest selle kasutaja.
Activus® 330 EC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!
Toode sisaldab ohtlikke aineid: C9 aromaatsed süsivesinikud; benseensulfoonhape, C10-13alküülderivaadid, kaltsiumsool; butaan-1-ool

Ettevaatust
H226
H304
H315
H319
H335
H410
EUH401

Tuleohtlik vedelik ja aur.
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
Põhjustab nahaärritust.
Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
EUH208
Sisaldab pendimetaliini. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
P210
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. –
Mitte suitsetada.
P243
Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
P261
Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310
ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P331
MITTE kutsuda esile oksendamist.
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 veelkord.
P337+P313
Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P312
Halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P362+P364
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P403+P235
Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
P501
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
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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KAITSTA KÜLMUMISE EEST
Enne kasutamist korralikult loksutada.
Pakend: 1 L, 5 L, 10 L

Eesti reg-nr: 0366/06.11.09
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Partii nr: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Madalmaad
Tel: +31 33 445 31 60
www.adama.com

Tootja/pakkija:
ADAMA Agan Ltd
Industrial Zone
Ashdod 77102
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

Esmaabi: mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kasutage juhendis toodud esmaabi meetmeid ja
mürgistuse kahtluse korral kutsuda arst, näidake arstile pakendit või etiketti. Sissehingamisel: viia
kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: eemaldada koheselt kemikaaliga määrdunud riided. Pesta nahka rohke vee ja
seebiga. Silma sattumisel: hoida silmalaud lahti ja pesta rohke veega 10-15 minutit. Pöörduda arsti
poole. Allaneelamisel: Pöörduda arsti poole, võimalusel näidata etiketti. Märkus: ärge kunagi andke
midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Taara purunemisel: Mahaläinud vedel preparaat katta liiva, saepuru või absorbendiga kuni preparaat
on täielikult segunenud. Juhul kui preparaati pole võimalik teistmoodi ohutustada, tuleb saastunud ala
eraldada ja mullale sattunud aine eemaldada. Saastunud pinnasekihti tuleb maha koorida (vajadusel
töödelda absorbeeriva ainega), koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
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KASUTUSJUHEND
Kultuurid

Kulunorm
(liitrit
toodet/ha)

Pritsimiskordade
maksimaalne
arv

Hiliseim kasutusaeg

Talinisu, talioder, talirukis ja
tritikale

3,0-4,0

Üks kord hooaja
kohta

Enne esimese lehe
lahtirullumist (< BBCH 11)

Suvioder

4,0

Üks kord hooaja
kohta

Pärast kultuuri tärkamist
(< BBCH 9)

Söödamais

4,5

Üks kord hooaja
kohta

Enne 4. lehe faasi

Porgand, pastinaak (ainult
külvatud), kartul,
kuivkoristatav hernes

4,0

Üks kord hooaja
kohta

Enne kultuuri tärkamist

Sibul (kevadel ja sügisel
külvatud ning istutatud),
porrulauk (ainult külvatud
kultuurid), rooskapsas,
kapsas, brokkoli, lillkapsas

2,0-4,0

Üks kord hooaja
kohta

Enne kultuuri tärkamist või
enne taimede istutamist

Küüslauk

2,0-4,0

Üks kord hooaja
kohta

Enne kultuuri tärkamist või
enne taimede istutamist

Kirss, ploom, õun, pirn

4,0

Üks kord aastas

Sügise ja varakevade vahel
kultuuri puhkeoleku ajal
(enne pungade puhkemist)

Põldmurakas, logani murakas 4,0
ja vaarikas ning nende
hübriidid, must sõstar,
karusmari

Üks kord aastas

Enne pungade puhkemist

Maasikas

Üks kord aastas

Pärast õiealgete tekkimist
kuid enne kui on tekkinud
õievars/õieroots
(BBCH 50-55)

Kulunorm < 4,0 l/ha ainult
paagisegudes

4,0

VEEKULU
100 kuni 200 liitrit/hektarile.
ÜLDISED MÄRKUSED
Külvialus/pinnas
Külvialus peab olema ühtlaselt ja korralikult haritud.
Mullakämbud, eriti kui nad on läbimõõdult suuremad kui 75 mm, võivad vähendada umbrohutõrje
mõju ja põhjustada seemnete ebaühtlase kattumise, mille tagajärjel võivad kultuurtaimed kahjustuda.
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Liigkobedat või kämpunud mulda tuleb pärast külvi enne Activus® 330 EC kasutamist tihendada
(rullida).
Kivistel või kruusastel pinnastel võib kultuur kahjustuda, eriti juhul, kui pritsimisele järgneb tugev
vihm.
Mitte kasutada liigniiskusele vastuvõtlikel pinnastel.
Mulda pärast Activus® 330 EC kasutamist mitte segada.
Mitte kasutada Activus® 330 EC kergetel muldadel sibulate ja porrulaukude pritsimiseks, sest see
võib kahjustada põllukultuuri. Toodet võib kasutada kõigil mineraalmuldadel kõigi teiste lubatud
põllukultuuride pritsimiseks.
Activus® 330 EC järelmõju võib väheneda pikaajalistes kuivades tingimustes ja pinnastel, kus
orgaaniline aine sisaldab multši/ sõnnikut. Enne Activus® 330 EC’ga pritsimist peab põhk olema kas
eemaldatud või segatud kultiveerimise käigus mullaga kokku.
Mitte kasutada muldadel, mis sisaldavad rohkem kui 10% orgaanilist ainet.
Põhk ja taimejäänused
Selline materjal tuleb enne Activus® 330 EC kasutamist kas eemaldada või harimisel ühtlaselt mulda
viia. Orgaaniline aine pinnases, sealhulgas multšid ja sõnnik, võib vähendada umbrohutõrje mõju.
Seetõttu ei ole soovitatav Activus® 330 EC kasutamine pinnastel, mis sisaldavad rohkem kui 10%
orgaanilist ainet. Kui on alust kahtlustada, et orgaanilise aine sisaldus mulla pinnakihtides on oluliselt
suurenenud, tuleb mulda perioodiliselt künda, et hajutada olemasolev orgaanika suuremasse
pinnasekogusesse. Kui orgaanilise aine sisalduse osas on kahtlusi, tuleb see määrata analüüsi teel.
Tärganud, vegetatiivselt levivad või juba kasvavad umbrohud
Activus® 330 EC tõrjub umbrohtusid idanemise ajal. Tärganud või juba kasvavaid umbrohte Activus®
330 EC üksi kasutatuna ei tõrju. Neid tuleb tõrjuda külvialuse/taimiku ettevalmistamise käigus mõne
teise sobiva kasutamiseks lubatud herbitsiidiga.
Mullaniiskus
Kuigi Activus® 330 EC võib kuivades tingimustes osutuda efektiivsemaks paljudest mullatoimega
herbitsiididest, on Activus® 330 EC toimimiseks oluline, et teatav niiskus oleks pinnases olemas. Kui
tõrjele, eriti kevadisele tõrjele, järgneb pikemaajaline kuivus, võib umbrohutõrje mõju väheneda.
Ärge kasutage Activus® 330 EC muldadel, kuhu võib suure tõenäosusega koguneda pinnavesi.
Kasutamisjärgsed nõudmised
Activus® 330 EC ei tohi kasutada pinnase siseselt. Pärast Activus® 330 EC kasutamist ei tohi edasiste
mullaharimistöödega mulda segada.
Kui mulda tuleb pärast Activus® 330 EC kasutamist rullida, on vajalik ettevaatusabinõude
rakendamine vähendamaks mulla segamist.
Kultuurid
Seeme peab olema kaetud vähemalt 3,2 cm püsiva mullakihiga (herne puhul 2,5 cm).
Mitte kasutada stressis kultuurtaimedel.
Mitte kasutada allakülviga kultuuridel.
Mitte kasutada kaitsealustel kultuuridel.
Mitte teha allakülve kultuuridele, mida on töödeldud herbitsiidiga Activus® 330EC.
Viljavaheldus
Kultuuri hävimisel tuleb muld künda või põhjalikult kultiveerida minimaalselt 15 cm sügavuselt, et
tagada kõigi jääkide ühtlast jaotust pinnases. Activus® 330 EC kasutamise ja järgnevalt loetletud
kultuuride külvi vahel peavad mööduma allpool toodud minimaalsed intervallid:
1.

Sügisesed pritsimised
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Järgnevaid kultuure võib külvata või istutada vähemalt 5 kuu möödumisel Activus® 330 EC-ga
pritsimisest:
Suvioder, suvinisu, mais, põlduba, madal aeduba, hernes, rooskapsas, kapsas, brokkoli, naeris,
lillkapsas, porgand, pastinaak ja linaseeme.
2.
Kevadised või varasügisesed pritsimised
Järgnevaid kultuure võib külvata või istutada vähemalt 2 kuu möödumisel Activus® 330 EC-ga
pritsimisest:
hernes, rooskapsas, kapsas, brokkoli, naeris, lillkapsas, porgand, pastinaak ja linaseeme.
Activus® 330 EC kasutamise järel võib külvata või istutada kõiki kultuure (välja arvatud punapeet,
suhkrupeet ja spinat) kui pritsimisest on möödunud vähemalt 5 kuud:
pritsimise ning punapeedi, suhkrupeedi ja spinati külvamise vahel peab mööduma vähemalt 12 kuud.
Enne raiheina külvamist väga kuiva hooaja järel tuleb künda või kultiveerida vähemalt 15 cm
sügavuselt.
Kui suvikultuuridele järgnevad teised kultuurid peale teraviljade, tuleb künda või kultiveerida
vähemalt 15 cm sügavuselt.
Pritsimisprogrammid
Activus® 330 EC võib kasutada pritsimisprogrammis koos iga teise kasutamiseks lubatud tootega.
Jätta minimaalne intervall 24 tundi juhul kui etikett ei määratle pikemat intervalli.
SEGAMINE JA KASUTAMINE
SEGAMINE
1.
Täitke paak kolme neljandiku ulatuses veega
2.
Loksutage tootepakendi sisu korralikult.
3.
Lisage Activus® 330 EC segatavasse lahusesse
4.
Paagisegu valmistamisel lisage iga järgmine toode ühekaupa AINULT pärast seda kui eelmine
toode on täielikult segunenud
5.
Täitke paak
6.
Laske segistil töötada kogu pritsimise aja
Kontsentreeritud või lahjendatud Activus® 330 EC jätab plekid. Vältige lekkeid. Plekke saab
vähendada või täielikult eemaldada kui nahka ja riideid viivitamatult pesta.
Pritsi puhastamine
Kohe pärast kasutamist peske prits ja selle osad pritsipesuvahendiga läbi.
Kohe pärast kasutamist peske kogu pritsimis- ja mõõtevarutus põhjalikult veega üle.
PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE
Tühjad mahutid tuleb loputada kolm korda. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Taimekaitsevahendi jäägid ja tühjad pakendid tuleb üle anda ohtlike jäätmete käitlejale. Taara
korduvkasutamine on keelatud!
SÄILITAMINE
Hoida temperatuuril 0...35⁰C.
Activus® 330 EC tuleb säilitada kuivas paigas lastele ja loomadele kättesaamatult ning eraldi toidust
ja loomasöödast. Alati säilitada originaalpakendis, tihedalt suletuna ning ohutus kohas.
Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse.
Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale
kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.
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