DIFCOR 250 EC
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Ainult professionaalseks kasutamiseks
DIFCOR 250 EC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik

Toimeaine: difenokonasool 250 g/l
Preparaatiivne vorm: emulsioonikontsentraat

ETTEVAATUST
H302 – Allaneelamisel kahjulik.
H304 – Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H410 – Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 – Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P264 – Pärast käitlemist pesta hoolega käed.
P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310 – ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta viivitamata
ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P331 – MITTE kutsuda esile oksendamist
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.
P337+P313 – Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P391 – Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 – Sisu/mahuti kõrvaldada, andes need üle ohtlike jäätmete käitlejale.
SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 - Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m
(õunapuude ja pirnipuude pritsimisel) või 5 m (talirapsi pritsimisel) pinnaveekogudest.
Sisaldab ohtlikku ainet: difenokonasool.
Pakendid: 1 l, 5 l.
Registreerimise number: 0580/21.12.15
Partii number/Valmistamise aeg: Vaata pakendilt
Hoiustamine: Kaitsta külmumise eest.
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Loa haldaja ning tootja ja pakkija:
Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Belgia
kuningriik, tel.: +32–11785717, faks: +32–1168 1565, e-post: globachem@globachem.com
TOIME KIRJELDUS
Difcor 250 EC on süsteemse toimega fungitsiid kontsentraadi vormis vesiemulsiooni
valmistamiseks. Vahend on ette nähtud kasutamiseks profülaktilisel ja raviotstarbel
õunapuude kaitseks kärntõve ja jahukaste, pirnipuude kaitseks kärntõve ning talirapsi
kaitseks valgemädaniku ja ristõieliste kuivlaiksuse vastu.
Kärntõve tõrjel avaldab vahend Dicfor 250 EC ka haigust ravivat toimet.
Vahend on ette nähtud kasutamiseks põllu-, aia- ja käsipritside abil.
VAHENDI KASUTAMINE
Õunapuu, pirnipuu
Õunapuu kärntõbi, pirnipuu kärntõbi.
Suurim / soovitatav kulunorm ühekordsel kasutamisel: 0,2 l/ha.
Pritsimise aeg:
Pritsimist teostada õiepungade roosa (õunapuu) või valge (pirnipuu) värvuse etapist kuni
viljade ja seemnete küpsemise lõpuni (BBCH 57-89).
Suurim pritsimiste arv vegetatsiooniperioodil: 4
Minimaalne intervall pritsimiskordade vahel: vähemalt 7 päeva
Soovitatav vee hulk: 500-750 l/ha
Soovitatav pritsimisviis: väikese suurusega tilgad.
Pritsimissegu hulk tuleb kohandada puude suurusele ja nende kasvuperioodile.
Vahendit kasutada profülaktiliselt ja raviotstarbel kuni 120 tundi pärast nakatumist ning
haiguste raviks. Kärntõve plekkide hävitamiseks soovitatakse vahendit Difcor 250 EC
kasutada kaks korda 7-päevase intervalliga.
Õunapuu
Õunapuu jahukaste.
Suurim / soovitatav kulunorm ühekordsel kasutamisel: 0,2 l/ha.
Pritsimise aeg: Vahendit kasutada õiepungade roosast värvusest kuni viljade ja seemnete
küpsemise lõpuni (BBCH 57-89).
Suurim pritsimiste arv vegetatsiooniperioodil: 4
Minimaalne intervall pritsimiskordade vahel: vähemalt 7 päeva
Soovitatav vee hulk: 500-750 l/ha
Soovitatav pritsimisviis: väikese suurusega tilgad.
Pritsimissegu hulk tuleb kohandada puude suurusele ja nende kasvuperioodile
Tähelepanu:
Õunakasvatuses kasutada
vegetatsiooniperioodil.
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Taliraps
Ristõieliste kuivlaiksus, valgemädanik.
Suurim / soovitatav kulunorm ühekordsel kasutamisel: 0,5 l/ha.
Pritsimise aeg: Kasutada õitsemisperioodi algusest kuni täisõitsenguni (umbes 50% õitest
avatud BBCH 60-65).
Suurim pritsimiste arv vegetatsiooniperioodil: 1
Soovitatav vee hulk: 100-400 l/ha
Soovitatav pritsimisviis: väikese suurusega tilgad.
OHUTUSMEETMED JA HEA PÕLLUMAJANDUSTAVAGA SEOTUD KASUTAMISE
SOOVITUSED
1. Pritsida, kui õhu temperatuur on üle 12°C.
2. Vahendit kasutada vaheldumisi teistesse keemilistesse rühmadesse kuuluvate
fungitsiididega.
PRITSIMISSEGU VALMISTAMINE
Enne pritsimissegu valmistamist tuleb täpselt määratleda selle kogus.
Mõõdetud koguses vahend valada pritsipaaki, mis on osaliselt täidetud veega (segisti peab
olema sisselülitatud), seejärel lisada vett vajaliku koguse saamiseni.
Juhul, kui pritsipaagil puudub hüdrauliline segisti, tuleb pärast vahendi paaki valamist segada
vedelikku mehaaniliselt.
Tühjendatud pakendeid loputada kolm korda veega, loputusvesi valada pritsimisvett
sisaldavasse pritsipaaki.
Juhul, kui pritsimise käigus tekivad pikemad vaheajad, tuleb enne uuesti tööle asumist
vedelikku pritsipaagis hoolikalt segada.
PRITSIMISSEGU JÄÄKIDE KÄITLEMINE JA SEADMETE PUHASTAMINE
Pritsimissegu jääke tuleb pärast pritsimist käidelda nii, et piirata pinna- ja põhjavee
saastamise ohtu lähtuvalt Veeseaduse ja põhjavee saastumist puudutavate õigusaktide
sätetest, st:
– võimaluse korral kasutada segu jäägid pärast eelnevat lahjendamist ära pinnal, kus
teostati pritsimist; või
– teha kahjutuks tehniliste lahenduste abil, mis tagavad taimekaitsevahendis sisalduvate
toimeainete bioloogilise lagunemise; või
– teha kahjutuks muul viisil, kooskõlas jäätmeid puudutavate õigusaktidega.
Pärast pritsimist tuleb seadmed põhjalikult puhtaks pesta.
PREPARAADI OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED
Enne vahendi kasutamist tuleb teavitada sellest kõiki huvitatud pooli, kes võiksid olla
ohustatud pritsimisvedeliku triivi tõttu või kes taotlesid vastava teabe saamist.
Ohutusmeetmed vahendit kasutavatele isikutele:
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust, mis kaitsevad taimekaitsevahendi toime eest ja
vastavaid jalanõusid pritsimise ajal.
Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.
Keskkonnakaitsega soetud ohutusmeetmed:
Vältida veekogude saastamist toote või selle pakendiga.
Mitte pesta seadmeid pinnavee lähedal.
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Vältida veekogude saastamist majapidamiste või teede kuivenduskraavide kaudu.
Hoiatus!
Difcor 250 EC-d on lubatud kasutada pritsitava kultuuri õitsemise ajal. Mitte pritsida
taimi mesilaste aktiivse tegevuse ajal. Õitsvat kultuuri tuleb pritsida ajal, mil mesilased
aktiivselt ei tegutse (kl. 22.00 – 05.00). Sama tingimus kehtib ka, kui põldudel esineb
õitsvat umbrohtu.
Õuna-, pirnipuud
Veeorganismide kaitsmiseks
pinnaveekogudest.

pidada

kinni

Taliraps
Veeorganismide kaitsmiseks
pinnaveekogudest.
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Ajavahemik vahendi kasutamisest kuni ajani, millal piirkonda, kus kasutati herbitsiidi,
võivad siseneda inimesed ja loomad (tööoode):
mitte siseneda enne pritsimissegu täielikku kuivamist taimede pinnal.
Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest kuni saagi koristamiseni (ooteaeg):
õuna-, pirnipuu – 14 päeva,
taliraps – 56 päeva.
Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest kuni ajani, millal võib külvata või istutada
järelkultuure: piirang puudub.
TAIMEKAITSEVAHENDI JA PAKENDI SÄILITAMISE JA OHUTU KÕRVALDAMISE
TINGIMUSED
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Taimekaitsevahendit tuleb säilitada:
– vastavates hoiuruumides, kus on kasutatud keskkonna saastumise ja kolmandate
isikute juurdepääsu eest kaitsvaid lahendusi,
– originaalpakendites, viisil, mis aitab vältida kokkupuudet toiduainete, jookide või
söödaga.
– temperatuuril mitte üle 30°C.
Keelatud on tühjendatud taimekaitsevahendite pakendite kasutamine muul eesmärgil.
Ärakasutamata taimekaitsevahend tuleb üle anda ohtlike jäätmete vastuvõtuks volitatud
asutusele.
Preparaadi tühjendatud pakendid, mis kujutavad endast ohtlikke aineid, tuleb tagastada
taimekaitsevahendite müüjale v. ohtlike jäätmete käitlejale.
ESMAABI
Vastumürk: puudub, kasutada sümptomaatilist ravi.
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada
veel kord.
Nahaärrituse korra: pöörduda arsti poole.
Säilivusaeg - 2 aastat
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