Mistral® 700 WG
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Toimeaine: metribusiin 700 g/kg
Preparatiivne vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Kasutusala: Mistral® 700 WG on laia toimespektriga selektiivne süsteemne herbitsiid
üheaastaste kaheiduleheliste ja teatud üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kartulil ja
porgandil.
Mistral® 700 WG võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatus
H410
P102
P391
P501
EUH401
SP1

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
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).

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!
Pakend: 500 g, 1 kg, 5 kg
Eesti reg-nr: 0395/01.03.11
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 33 494 84 94
Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd
P.O. Box 262
77102 Ashdod, 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

ESMAABI
Sissehingamisel: Kannatanu tuleb viia värske õhu kätte. Kui hingata on raske, anda hapnikku.
Haigussümptomite tekkimisel pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel: Võtta seljast saastunud riided ning pesta kõiki ainega kokkupuutunud
nahapiirkondi õrnatoimelise seebi ja veega; seejärel loputada sooja veega. Kui tekivad haigusnähud
või ärritus, pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Loputada silmi põhjalikult puhta veega 20 kuni 30 minuti jooksul. Pöörduda
kohe arsti poole.
Allaneelamisel: Anda juua vett. Pöörduda kohe arsti poole.
Märkused arstile: Spetsiifilist vastumürki pole teada. Rakendada sümptomaatilist ja toetavat ravi.
Allaneelamise korral teha maoloputus ja manustada aktiivsütt.
Hädaabi telefon 112
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Hoiustamine. Hoida originaalpakendis lukustatud kohas. Hoida niiskuse eest. Hoiutemperatuur
-5ºC kuni 35ºC.
Pakendi purunemisel. Väljavoolanud 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. Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada
taara vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid anda üle ohtlike jäätmete kogumiskohta.
KASUTUSJUHEND
Kartul
Hästi tõrjutavad umbrohud:
Harilik kesalill, valge hanemalts, harilik hiirekõrv, linnurohi, verev iminõges, vesihein, põldmailane,
põldkannike, põldsinep, harilik kurekael, põld-harakalatv, tähk-kukehirss jt.
Keskmiselt tõrjutavad umbrohud:
Konnatatar, kahar kirburohi
Mittetõrjutavad umbrohud:
Põldohakas, harilik kassitapp, piimalill, roomav madar, harilik orashein.
Kasutusaeg:
Mistral® 700 WG’d võib kasutada tärkamiseelselt või tärkamisjärgselt (kui kartul on 5-10 cm
kõrge). Mulla kobe pinnakiht ning kompaktne aluskiht pritsimise ajal parandavad
preparaadi efektiivsust. 7-10 päeva pärast pritsimist herbitsiidiga Mistral 700 WG ei tohi
mulda liigutada, et mitte kahjustada moodustunud õhukest herbitsiidikilet ning tagada
pikem toimeaeg. Suurim efektiivsus saavutatakse juhul, kui muld sisaldab piisavalt
niiskust.
Soovituslik kulunorm:
Enne kartuli tärkamist 0.5–0.7 kg/ha

Või pärast kartuli tärkamist (kartul 8–10 cm kõrge) 0.3–0.5 kg/ha.
Jaotatud pritsimine:
esimene enne kartuli tärkamist kulunormiga 0,3-0,4 kg/ha ja
teine pärast kartuli tärkamist (taimed on 8-10 cm kõrgused) kulunormiga 0,2-0,3 kg/ha
Jaotatud pritsimine vajalik märgadel, suure orgaanilise aine sisaldusega pinnastel.
Intervall 7 päeva
PHI 42 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv: 1 pritsimine kas enne või pärast kartuli tärkamist või jaotatult
üks pritsimine enne ja teine pärast kartuli tärkamist.
Veekulu: 200-400 l/ha
Porgand
Mistral® 70 WG-d kasutatakse porgandil enne tärkamist (BBCH 00-09).
Annus: 0.075-0.150 kg/ha
PHI: 30 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv: 1
Veekulu: 200-400 l/ha
Märkused:
Herbitsiid toimib kõige efektiivsemalt temperatuuril 15-20oC. Öökülma puhul mitte kasutada
Mistral® 700 WG’d varem kui 2 päeva möödumisel.
Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral võivad teatud kartulisordid osutuda herbitsiidile
ülitundlikuks. Herbitsiidi suhtes kõige tundlikumad sordid on Nida, Mirta, Vilija, Ukama, Karlena.
2 tundi pärast pritsimist vihm preparaadi toimet enam ei vähenda.
Tähelepanu!
Põhjavee kaitseks mitte kasutada preparaati kerge mehaanilise koostisega pinnastel (liivadel ning
kergetel liivsavidel) ning kergetel muldadel, mis sisaldavad vähem kui 1% orgaanilist ainet.
Järgmisel aastal pärast preparaadi Mistral 700 WG kasutamist ei tohi samal põllul kasvatada salatit,
redist, kapsast, kaalikat ega rapsi.
Pritsimislahuse valmistamine:
• Määrake hoolikalt kindlaks ja mõõtke välja pritsimiseks vajalik preparaadi kogus ning
segage see väikese koguse veega;
• Täitke pritsi paak veega;
• Pärast segisti sisselülitamist lisage preparaat.
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.

