Ettevaatust
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib
olla surmav
H315 Põhjustab nahaärritust
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H332 Sissehingamisel kahjulik
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline
toime
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise
vältimiseks järgida kasutusjuhendit
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas
P210 Hoida eemal
soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest
pindadest – mitte suitsetada
P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja
kaitsemaski
P301+P310 Allaneelamise korral: võtta viivitamatult
ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga
P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE
KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast.
Loputada nahka veega/loputada duši all
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda
P405 Hoida luku taga
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule
seadusandlusele
SP1 Mitte saastada vett toote või selle pakendiga (mitte
puhastada pritsimisseadmeid pinnaveekogude lähedal,
vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
SPe3
Veeorganismide
kaitsmiseks
pidada
kinni
mittepritsitavast
puhvervööndist
maisil
25m,
viinamarjadel
30m,
dekoratiivtaimedel
20m,
dekoratiivpuudel 40m ja teistel kultuuridel 10m
pinnaveekogudest
SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik.
Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja
umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud

CYPERKILL® 500 EC
TAIMEKAITSEVAHEND. INSEKTITSIID
kasutada ajavahemikus 22:00-05:00. Erandina võib
tõrjuda maakirpu päevasel ajal, kui ei esine õitsvaid
taimi. Erandina võib tõrjuda hernemähkurit herne
õitsemise ajal ajavahemikus 22:00-05:00.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks
järgida kasutusjuhendit.
Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Kasutuspiirangud
Mittepritsitav puhvertsoon veekogudest: maisil 25 m,
viinamarjadel 30 m, dekoratiivtaimedel 20 m,
dekoratiivpuudel 40 m ja teistel kultuuridel 10 m
veekogudest.
Esmaabi:
Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese
nahapinda seebi ja rohke veega. Kui ärritus on püsiv,
pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15
minuti jooksul (silmalaud avatud). Kui punetus, kipitus,
pisaravool püsivad, pöördu arsti poole.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte.
Hingamisraskuste korral anda hapnikku. Kui hingamine on
seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti
poole.
Allaneelamisel: loputada suud. Mitte esile kutsuda
oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole.

Kasutusvaldkond: kahjurite tõrjeks teraviljadel, rapsil,
sinepil, linal, kartulil, juur- ja mugul-köögiviljadel,
sibul-köögiviljadel, spinatil, kapsastel (ristõielistel
köögiviljadel), liblikõielistel köögiviljadel, maisil,
viinamarjal, dekoratiivtaimedel ja –puudel.
Toimeaine: tsüpermetriin 500 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonkonsentraat
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil!
Registreerimisnumber: 0391/02.02.11
Pakend: 1 liiter
Cyperkill 500 EC võib osta ja kasutada ainult
taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb
jälgida kasutusjuhendi nõudeid! Tuleohtlik!
Loa valdaja Arysta LifeScience Benelux sprl
Tootja/pakkija:

Maaletooja ja turustaja:

Baltic Agro AS
Arysta LifeScience Benelux sprl

Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée
BELGIUM (Europe)

Rukki tee 8, Lehmja küla,
75306 Rae vald, Harjumaa
Tel.: 606 22 60
Faks: 606 22 78

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote
kasutamisel järgida Põllumajandusministri
29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi
kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning
Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Puhastamine
Enne pritsimissegu valmistamist ja pärast Cyperkill
500 EC kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada.
Selleks võib kasutada tavalist soodat 2-4 kg lisatuna
100 l pesuveele või spetsiaalset paagipesuvahendit.

Pakendi purunemisel
Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga
kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel
koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja
anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Hädaabi telefon: 112
Pakend: 1 liiter

Säilitamine
Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast,
joogist ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja
õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 2
aastat alates valmistamise kuupäevast.

Toote kirjeldus
Cyperkill 500 EC on laia toimespektriga, pika
järelmõjuga kontaktne insektitsiid. Parema tulemuse
saavutamiseks tuleb pritsimise ajal jälgida, et põllule
ei jääks pritsimata triipe. Suuremat kulunormi
kasutatakse ebasoodsate ilmastikutingimuste ja
kahjurite suurema arvukuse korral.
Ettevalmistus
Enne pritsimissegu valmistamist veendu, et pritsipaak
ja pihustid oleks puhtad.
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti
tööle. Lisa vajalik kogus Cyperkill 500 EC-d ja lahust
samaaegselt segades täida ülejäänud paak veega.
Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.
Segatavus teiste preparaatidega
Cyperkill 500 EC võib segada kõikide enamlevinud
herbitsiididega, fungitsiididega või insektitsiididega.

Jäätmete ja taara kahjutustamine
Tühjaks
saanud
taimekaitsevahendi
pakendit
loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega
vähemalt
kolm
korda,
loputusvesi
valada
taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks
vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara
korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid
koguda kokku ja tagastada turustajale või viia
pakendikäitlejatele. Välja voolanud preparaat katta
liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi
imbunud.
Seejärel
koguda
segu
spetsiaalse
markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
Kasutamine, kulunormid
Teravili 0,05 l/ha
Ripslased, lehetäid, maakirbud, viljakärbes, öölased.
Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmumisel.
Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni
vähemalt 28 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne
töötlemiste arv 1.
Viiruskandjate lehetäide tõrjeks pritsitakse teravilja

tärkamisest loomise alguseni.
Suvi- ja taliraps, sinep 0,05 l/ha
Maakirbud,
peitkärsakad,
hiilamardikad.
Hiilamardikate tõrjeks pritsitakse enne õitsemist,
maakirbu tõrjeks tõusmete faasis, varre-peitkärsaka
tõrjeks kui taime vars hakkab pikenema. Ooteaeg
viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 49
päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste
arv 2. Intervall 14 päeva.
Kartul 0,05-0,06 l/ha
Kartulimardikas, lehetäid. Põldu pritsitakse kasvuajal
kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest
saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööoode 5 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall pritsimiste
vahel 10 päeva.
Mais 0,05-0,15 l/ha
Viimane pritsimisaeg on BBCH 67 (täisõitsemiseni).
Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall pritsimiste
vahel 10 päeva. Tööoode 5 päeva.
Hernes, uba, lupiin, roheline hernes ja roheline uba
0,05 l/ha
Hernekärsakad, lehetäid, hernemähkur. Hernekärsaka
tõrjeks
pritsitakse
tõusmete
faasis,
hernemähkuri tõrjeks herne õitsemise ajal ning oal ja
lupiinil lehetäide tõrjeks esimeste täikolooniate
ilmumisel kuni õitsemise alguseni (BBCH 59). Ooteaeg
viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 14
päeva, rohelisel hernel ja oal 7 päeva, tööoode 5
päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10
päeva.

Lina 0,05 l/ha
Linakirp, ripslased, lina-tähtöölane. Põldu pritsitakse
kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest
saagikoristuseni vähemalt 49 päeva, tööoode 5 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 14 päeva.
Kapsas (lillkapsas, brokoli, peakapsas, brüsseli
kapsas) 0,05 l/ha.
Maakirbud, suur ja väike kapsaliblikas, peitkärsakad,
kapsaöölane, kapsakoi, lehevaablane, kapsakärbes,
kapsa-tuhktäi. Põldu pritsitakse kahjurite ilmumisel.
Ooteaeg viimasest töötlemisest saagikoristuseni
vähemalt 7 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne
töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.
Juurviljad ja juur- köögiviljad – porgand, peet
(suhkru-, looma- ja punapeet), kaalikas, naeris, redis,
rõigas, mustjuur, mädarõigas, petersell, seller,
spinat, pastinaak, lehtpeet 0,05 l/ha.
Lehetäid,
maakirp,
porgandikärbes,
porgandilehekirp.
Porgandikärbse
tõrjeks
pritsitakse
porgandikärbse lendluse ajal, porgandi-lehekirbu
tõrjeks esimeste kahjustustunnuste ilmumisel.
Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni
vähemalt 7 päeva, peetidel, kaalikal, naeril,
lehtpeedil 14 päeva; tööoode 5 päeva. Maksimaalne
töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.

Mugulsibul, küüslauk, porru, šalott 0,05 l/ha.
Ripslased, sibulakoi. Ooteaeg viimasest pritsimisest
saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööoode 5 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2. Intervall 10 päeva.
Spargel 0,05 l/ha. Pritsitakse pärast saagi koristust.
Tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Intervall 10 päeva.
Viinamari 0,06 l/ha
Mähkurid, lehekirbud. Pritsitakse kahjurite ilmumisel.
Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni
vähemalt 21 päeva, tööoode 5 päeva. Maksimaalne
töötlemiste arv 1.
Dekoratiivtaimed 0,05-0,1 l/ha
Lehetäid, leheröövikud, ripslased, lutikad,
kaevandikärbsed, kilptäid, mardikad, kärsakad jt.
Kärsakate ja lehetäide tõrjeks pritsitakse
kulunormiga 0,05-0,1 l/ha.
Tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Intervall 10 päeva.
Dekoratiivpuud 0,03-0,1 l/ha
Lehetäid, leheröövikud, ripslased, lutikad,
kaevandikärbsed, kilptäid, mardikad, kärsakad jt.
Kärsakate ja lehetäide tõrjeks pritsitakse
kulunormiga 0,03-0,1 l/ha.
Tööoode 5 päeva. Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Intervall 10 päeva.

Vee hulk: 200 - 300 l/ha
Kasutaja risk
Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all
ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva
preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige
sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja
töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti
praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta
erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste
eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede
resistentsuse kasv jms.
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