Duplosan® Super
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kaera, odra, suvi- ja talinisu põldudel.
Toimeaine:

Mekoprop-P 130 g/l,
MCPA 160 g/l,
Dikloroprop-P 310 g/l

Toode sisaldab ohtlikke aineid: dikloroprop-P dimetüülamiinsool; MCPA dimetüülamiinsool;
mekoprop-P dimetüülamiinsool; 2,4-diklorofenool ja 4-kloro-2-metüülfenool.
ETTEVAATUST!
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid !
H302 - Allaneelamisel kahjulik.
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P261 - Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 - Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.
P302 + P352 - 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 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P333 + P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362 + P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 - Sisu/ konteiner kõrvaldada asjakohases jäätmekäitluskohas.
SP1- Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada. Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

Eesti reg-nr: 0130/30.05.11
Preparaadi vorm: vesilahus (SL)
Partii number ja valmistamise kuupäev: vt. pakendil
Pakend: 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L ja 1000 L

Loa haldaja:
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter Str. 25
A-4021 Linz,
Austria
Tootja ja pakendaja:
Nufarm UK Ltd,
Wyke Lane,
Wyke,
Bradford,
West Yorkshire BD12 9EJ,
UK
Maaletooja:
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44,
11415 Tallinn
Tel.: + 372 606 2286

Scandagra Eesti ASTähe 13
71012 Viljandi
Tel.: +372 479 6166

Duplosan Super’it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!

Ettevaatusabinõud: Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist seebi ja veega.
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi sattumist tuulega teistele kultuuridele.
Hoiustamine:
Säilimisaeg terves originaalpakendis 2 aastat. Talub ajutiselt temperatuuri kuni -10°C, kuid tuleks
hoida külmumise eest.
Jäätmete ja taara kahjutustamine
Taara korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada taara kolm korda puhta veega ja
loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia
ohtlike jäätmete kogumiskohta. Preparaadi ülejäägid, kaod ja puhastamata pakendid on
keskkonnaohtlikud ning tuleb üle anda ohtlike jääkide käitlejale.
Pakendi purunemisel: Väljavoolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult
läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete
käitlejale.
Esmaabi:
Sissehingamisel: Värske õhk, puhkus. Pöördu arsti poole!
Nahaga kokkupuutel: Võta ära määrdunud riided! Pese nahapinda kohe seebi ja veega!
Silma sattumisel: Loputa kiiresti voolava vee all 15 minutit (silmalaug avatud). Pöördu arsti poole!
Suhu sattumisel: Loputa suu ning joo palju vett! Pöördu arsti poole!
Rakendada sümptomaatilist ravi. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada.
Hädaabi telefon 112
Preparaadi kirjeldus
Duplosan Super on süsteemne herbitsiid, mis koosneb optiliselt aktiivsetest isomeeridest mecoprop-P
ja dichlorprop-P ning MCPA-st. Preparaati kasutatakse ainult tärganud umbrohu tõrjeks. Duplosan
Super’it ei tohi kasutada ristiku allakülviga põldudel, kuid võib kasutada kõrreliste allakülvi korral.
Duplosan Super’il on hea kuni väga hea toime järgmistele umbrohtudele: harilik kesalill (väikesed
taimed), rukkilill, põldohakas, võõrkakar, harilik hiirekõrv, harilik punand, harilik ristirohi, põldlitterhein, kirburohi, roomav madar, raps, nälghein, valge hanemalts, harilik linnurohi, magun,
vesihein, konnatatar, põld-kapsasrohi, põldrõigas ja põldsinep.

Väiksem mõju on järgmistele umbrohtudele: kõrvik, harilik puju, kollane jaanikakar, iminõges ja
põldkannike.
Kasutamisjuhend
Duplosan Super’it kasutatakse kaera, odra, suvi- ja talinisu põldudel. Parim tulemus saadakse
umbrohu 2-4 lehe faasis, kui kasvutingimused on head.
Kulunormid
Talinisu:
2,0 - 2,5 l/ha
Pritsitakse kevadel kui umbrohi on tärganud kuni teravilja esimese kõrresõlme moodustumiseni.
Soodsad ilmastikutingimused parandavad preparaadi mõju.
Suvinisu, oder, kaer:
1,5 - 2,0 l/ha
Pritsitakse kui umbrohi on tärganud ja teraviljal on 3-4 lehte. Väiksemat kogust kasutatakse
fenoksühapetele soodsate tingimuste korral, s.t. niiske ja sooja ilmaga. Allakülvi kõrrelistel peab
olema vähemalt 2 lehte.
NB! Põldohaka tõrje on efektiivsem rosett-staadiumis, mis tähendab tavalisest hilisemat tõrjet.
Vee hulk:
200 - 300 l/ha
Segud teiste preparaatidega
Duplosan Super’it võib segada teiste fenoksühapetega, Granstar’i, Tilt’i, Decis’e ja Corbel’iga, samuti
mikro- ja N-väetistega (max 15 kg N/ha). Ei tohi segada vasksulfaadi või tuulekaera tõrjevahenditega.
Mangaansulfaati võib segada max 2 kg/ha.
Pritsimislahuse valmistamine:
Täida paak poolenisti veega. Lisa Duplosan Super, siis pidevalt segades segupreparaat ning seejärel
ülejäänud vesi.
Pritsimisseadmete puhastamine:
Enne uue pritsimissegu valmistamist tuleb paaki ja jaotuslatti hoolikalt puhastada. Selleks võib
kasutada pesusoodat 2-4 kg.
Ettevaatust!
Väldi preparaadi kasutamist öökülma ohu korral või temperatuuri tõustes üle
20° C, samuti tugeva tuule või kestva kuivuse korral. Hiline tõrje, eriti talirukki puhul, võib põhjustada
viljapeade deformatsiooni.
Kasutamisõpetused ja soovitused on koostatud vastavalt ametlike katsete tulemustele , samuti
praktilistele kogemustele. Firma ei saa vastutada erinevate tulemuste eest, mis on tingitud kohalikest
tingimustest nagu muld, mikrokliima, kultuur, sort ja kasvufaas, meteoroloogilised tingimused,
kasutamise viis jne. (mida preparaadi registreerimisel polnud võimalik ette näha).

