MCPA CLASSIC 750 SL
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Toimeaine sisaldus: 750 g/l MCPA
Preparaadi vorm: vesilahus
Kasutusala: Lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliteraviljades
Eesti reg-nr: 0605/30.03.16
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Pakend: 1, 5, 10, 20 ja 200 l
Toote valmistaja:
CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna
ul. Chemików 1,
37-310 Nowa Sarzyna,
Poola
Tel.: (0-17) 24 07 122, faks: (0-17) 24 07 111, e-post: sarzyna@ciechgroup.com
Maaletooja:
Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, 11216 Tallinn, Eesti; Tel: (+372) 6141635
UAB BALTIC AGRO, Perkūnkiemio g. 2, LT 12126 Vilnius, Leedu
Oilseeds Trade AS, Reg nr. 11141531, Humala 2, 10617 Tallinn, Eesti
LPKS LATRAPS, Lietuvas 16a, Eleja, Jelgavas nov., LV 3008, Tel.: +371 6302 5898
AB „Kauno Grūdai“, H. ir O. Minkovskių g. 63, LT-46550 Kaunas, Lietuva, Tel.: +370 37
223317
MCPA CLASSIC 750 SL-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Ettevaatust
H302 - Allaneelamisel kahjulik.
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
P264 – Pärast käitlemist pesta hoolega käed.
P270 – Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P301+P312 – ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
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/arstiga.
P501 – Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
SP1 – Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
EUH401 – Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Sisaldab ohtlikku ainet – MCPA dimetüülamiini sool.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara – ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

TOIME KIRJELDUS
Vahend imbub põhiliselt umbrohtude lehtedesse, põhjustades nende deformeerumise, mille
tagajärjel taimede kasv aeglustub ja nad kärbuvad. Kõige efektiivsemalt hävitab vahend
umbrohtusid, mis on 2-6 lehe faasis.
TOIME UMBROHTUDELE
Tundlikud umbrohud:
Taliteraviljad (talioder, talinisu, talitritikale ja rukis): kukemagun, harilik hiirekõrv, põldlitterhein.
Suvioder: põldkannike, iminõges, valge hanemalts, kukemagun, kare kõrvik, harilik nälghein,
harilik hiirekõrv, põld-litterhein.
Suvinisu, suvitritikale, kaer: põldkannike, valge hanemalts, kukemagun, kare kõrvik, harilik
nälghein, põld-litterhein.
Keskmiselt resistentsed umbrohud: vesihein, põld-konnatatar
Resistentsed umbrohud: harilik kesalill, roomav madar, põldmailane, üheidulehelised
umbrohud.
KASUTAMINE, PRITSIMISE AEG JA KULUNORMID
SUVITERAVILJAD
(suvioder, suvinisu, suvitritikale, kaer).
Pritsida kevadel tärkamisjärgselt, alates kultuuri võrsumise algusest kuni lõpuni (BBCH 2029). Kõige efektiivsem on pritsida umbrohtude 2-6 lehe faasis.
Kulunorm: 0,75 l/ha.
TALITERAVILJAD
(talioder, talinisu, talitritikale ja rukis).
Pritsida kevadel tärkamisjärgselt, alates kultuuri võrsumise algusest kuni lõpuni (BBCH 2029). Kõige efektiivsem on pritsida umbrohtude 2-6 lehe faasis.
Kulunorm: 1,0 l/ha.

Soovitatav veehulk: 200-300 l/ha.
Soovitatav pritsimisviis: keskmise suurusega tilgad

KÜLVIKORD
Herbitsiidiga pritsitud teraviljapõllu likvideerimise vajadusel (taimede hävinemisel külmade,
haiguste või kahjurite tõttu) võib pärast külvieelse kultiveerimise teostamist kasvatada teisi
kultuure, välja arvatud herbitsiidi suhtes eriti tundlikke kultuure nagu näit. tomatid, peedid.
Ooteaeg: puudub
Pritsimiskordi: 1
PRITSIMISSEGU VALMISTAMINE
Enne pritsimissegu valmistamist tuleb täpselt määratleda selle hulk.
Vajalik kogus MCPA CLASSIC 750 SL-i valada sisselülitatud segistiga pritsipaaki, mis on
osaliselt täidetud veega. Tühjendatud pakendid loputada kolm korda veega ja loputusvesi
valada pritsipaaki. Vajaliku hulga töölahuse saamiseks lisada pritsipaaki vett.
Pritsida töötava segistiga. Juhul, kui pritsimisseadmel puudub segisti, tuleb pritsimisseadme
paagis olevat vedelikku segada mehaaniliselt.
Juhul, kui pritsimise käigus tekivad pikemad vaheajad, tuleb enne uuesti tööle asumist vedelik
pritsipaagis hoolikalt segada.
Pärast pritsimise lõpetamist tuleb seade hoolikalt puhtaks pesta.
Mõningate taimede suure tundlikkuse tõttu isegi väikese koguse taimekaitsevahendi suhtes,
on väga oluline pritsimisseadme pesemine pärast tööd ja eriti enne selle kasutamist teiste
kultuuride pritsimisel.
SÄILITAMINE
Säilitada ainult originaalpakendis, mitte madalamal temperatuuril kui 0o C ja kõrgemal kui 30o
C.
Säilivusaeg 3 aastat.
TAIMEKAITSEVAHENDI OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED
- Vahendit ei tohi kasutada:
- põuaperioodil,
- haigetel, vigastatud või märgadel taimedel,
- temperatuuril alla 10oC ja üle 25oC,
- perioodil, kui öine temperatuur langeb alla 5oC,
- enne lähenevaid öökülmasid ja vihma,
- tuulega üle 4 m/s, mis võiks pritsimissegu kanda naabruses kasvavatele taimedele.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud 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. Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist
loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse
valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete
kogumiskohta.
ESMAABI

Nahale sattumisel võtta kohe seljast määrdunud riided. Pesta saastunud nahapinda rohke
veega.
Allaneelamise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole, näidata pakendit või etiketti.
Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel loputada silmi rohke veega mitme minuti jooksul.
Vastumürk puudub. Ravi sümptomaatiline.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

