NICORN 040SC

Taimekaitsevahend.
Herbitsiid
Ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks
maisis
Toimeaine: 40 g/l (4,11 %)
Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat
Registri number: 0626/05.07.16
Professionaalseks kasutamiseks (võib osta ja
kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav
isik).
Loa valdaja, tootja ja pakendaja:
Pestila II Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24a,
PL-97-320 Wolbórz,
Tel./Fax: +48 44 616 43 75
E-mail: info@pestila.pl
Pakendid: 100 ml, 150 ml, 250 ml, 0,5 l; 1 l, 5 l,
10 l, 20 l, 220 l
Tootmise kuupäev ja partii number: vaata
pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat

Hoiatus

H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH 401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
Ettevaatusabinõud :
P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P391 – Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 – Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 – Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid
pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaažide).
SPe1 – Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist
muud vahendit, mis sisaldab nikosulfurooni, rohkem kui 1 kord 2 aasta
jooksul.
SPe3 – Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 20 m pinnaveekogudest. Mittesihtmärktaimeliikide
kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.

TAIMEKAITSEVAHENDI JA PAKENDI SÄILITAMISE JA OHUTU KÕRVALDAMISE TINGIMUSED
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Taimekaitsevahendit tuleb säilitada:
- lukustatud kohtades, kus puudub juurdepääs kolmandatele isikutele ja oht keskkonna saastumiseks
- originaalpakendites, vältides kontakti toiduainete, jookide või söödaga
- temperatuuril 0 oC - 30oC,
Keelatud on taimekaitsevahendite pakendite korduvkasutamine.
Ärakasutamata taimekaitsevahend ja tühjad toote pakendid tuleb üle anda ohtlike jäätmete käitlejale.
ESMAABI
Vastumürk: puudub, sümptomaatiline ravi.
Arstiabi
Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata pakendit või etiketti.
Arsti poole pöördumise vajadusel tuleb näidata pakendit või etiketti.
Kohalik hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber – 16662

TOIME UMBROHTUDELE

Nicorn 040 SC on süsteemse toimega herbitsiid. Imendub peamiselt läbi lehtede ja jaguneb kiiresti kogu taimes, pidurdades taime kasvu ja arengut. Umbrohu
kasv pidurdub kohe pärast pritsimist. Seejärel muudab umbrohi värvi ning kängub täielikult 20-25 päeva pärast. Toime on kõige tugevam noore jõudsalt tärkava
umbrohu tõrjel 2-4 lehe faasis. Soe ja niiske ilmastik võimendab toote mõju.
Tundlikud umbrohud: tähk-kukehirss (Echinochloa crus-galli), põldkannike (Viola arvensis), roomav madar (Galium aparine), konnatatar (Polygonum
consolvulus).
Keskmiselt tundlikud umbrohud: valge hanemalts (Chenopodium album).
TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMINE

Mais
Kulunorm: 1,0 l/ha
Kasutamise aeg: 2-7 lehe faasis (BBCH 12-17), kui umbrohud on varases kasvufaasis (2-4 lehte).
Maksimaalne aastane kasutuskordade arv: 1
Soovitatav veehulk: 200 – 300 l/ha
Soovitatav pritsimisviis: keskmise suurusega tilgad
Mitte pritsida lähemal kui 20 m pinnaveekogudest ja mitte lähemal kui 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Lubatud pritsida 1 kord 2 aasta jooksul.

-

KÜLVIKORD
Juhul kui külmast, haigusest või kahjuritest tingitult tuleb likvideerida kogu töödeldud ala, võib põllu harimise järel külvata sellele maisi või:
teravilja – 3 kuu möödumisel happelise pinnase puhul; 9 kuu möödumisel neutraalse ja aluselise pinnase puhul,
kaunvilju – 9 kuu möödumisel,
lutserni – 12 kuu möödumisel.
Järgneval kevadel võib külvata kõiki kultuure.

OHUTUSMEETMED JA HEA PÕLLUMAJANDUSTAVAGA SEOTUD KASUTAMISE SOOVITUSED
1. Kahjuritõrje strateegiad
- Nicorn 040 SC sisaldab ALS inhibiitoreid. Sama toimeainega taimekaitsevahendite kasutamine võib tingida püsivate umbrohuliikide selektsiooni. Umbrohu
tekke pidurdamiseks tuleb ALS inhibiitorite gruppi kuuluvaid taimekaitsevahendeid kasutada kooskõlas hea põllumajandustavaga:
- järgige hoolikalt taimekaitsevahendi etiketil toodud juhiseid – soovituslikke koguseid ja pritsimiseks sobivaimat aega;

- kasutage optimaalseimat kündmisviisi vastavalt põllu tingimustele, pidades silmas umbrohu liike ja kasvu intensiivsust;
- kasutage umbrohutõrjeks erinevaid meetodeid, sh viljelussüsteemi jm.;
- kasutage toodet vaheldumisi teiste erineva toimega taimekaitsevahenditega;
- kasutage üheaegselt nii ALS inhibiitoritega kui muu toimeainega taimekaitsevahendeid;
- kasutage eraldi või koos teiste taimekaitsevahenditega, mis mõjutavad umbrohu erinevaid kasvufaase;
- kasutage taimekaitsevahendit vaid üks kord taime kasvuperioodil;
- teavitage turustajat, kui umbrohutõrje ei ole ootuspärane;
- küsige lisainformatsiooni kohalikult turustajalt.
2. Ebasoodsates tingimustes võib maisi pritsimise järel täheldada taimede ajutist moondumist, lehtede värvimuutust ja kasvu aeglustumist.
3. Võimaliku fütotoksilise mõju tõttu mõnele maisisordile (eriti uutele sortidele), soovitame taimekahjustuste ennetamiseks viia eelnevalt läbi katsed või
kontakteeruda volitatud nõustaja või turustajaga.
4. Mitte kasutada:
- vahetult pärast pikka külmaperioodi; taimedel, mille kasv on pidurdunud madalate temperatuuride tõttu. Pritsige maisi intensiivse kasvu taastumisel;
- temperatuuril alla 10°C ja üle 25°C;
- külma, põua, kahjurite või haiguste poolt nõrgestatud taimedel;
- märgadel taimedel;
- suhkrumaisil, mis on kahjustunud või aretusmaterjal;
- maisil, mis on enam kui 7 lehe faasis.
5. Kasutamisel vältige:
- vahendi sattumist naaberpõldudele,
- vahendi korduvat pihustamist samadele aladele.
PRITSIMISSEGU VALMISTAMINE
Valmistage pritsimissegu ette vahetult enne kasutamist.
Enne pritsimissegu valmistamist tuleb täpselt määratleda selle kogus. Mõõdetud koguses vahendit valada pritsipaaki, mis on pooleldi täidetud veega
(sisselülitatud segistiga). Tühjendatud herbitsiidi pakendid loputada kolm korda veega ja valada loputusvesi pritsimissegu sisaldavasse pritsipaaki. Seejärel
lisage pritsipaaki vett vajaliku vedelikukoguse saavutamiseks ja segage hoolikalt. Juhul, kui pritsipaagil puudub hüdrauliline segisti, tuleb pärast vahendi
paaki valamist segada vedelikku mehaaniliselt. Pärast tööpausi tuleb pritsmissegu uuesti hoolikalt segada.

Segisti olgu kogu pritsimise aja jooksul sisse lülitatud.

–
–

PRITSIMISSEGU JÄÄKIDE KÄITLEMINE JA SEADMETE PESEMINE
Pritsimissegu jäägid ei tohi sattuda pinna- ja põhjavette
Selleks:
segu jäägid pritsida pärast lahjendamist eelnevalt pritsitud alale,
hävitada viisil, mis tagaks taimekaitsevahendis sisalduvate toimeainete bioloogilise lagunemise; või

–

hävitada muul viisil vastavalt kohalikele nõuetele.
Pärast töö teostamist tuleb seadmed hoolikalt puhtaks pesta.
Seadmete puhastamiseks kasutage selleks ettenähtud puhastusvahendeid ning järgige hoolikalt puhastusvahendi kasutusjuhiseid.
VAHENDI OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED

Ohutusmeetmed vahendit kasutavatele isikutele:
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Kanda kaitsekindaid ja silmade ja näo kaitset ning kaitserõivastust, mis tagab kaitse taimekaitsevahendite mõju eest pritsimissegu valmistamise ja pritsmise
ajal.
Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust sisenedes pritsitavale maa-alale.
Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.
Silma ja nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega.
Keskkonnakaitsega seotud ohutusmeetmed:
Vältida vee saastamist toote või selle pakendiga.
Mitte pesta seadmeid pinnavee läheduses.
Vältida vee saastamist majandite ja teede kuivenduskraavide kaudu.
Tööoode/ooteaeg: puudub.
Ajavahemik vahendi kasutamisest kuni päevani, millal piirkonda, kus kasutati herbitsiidi, võivad siseneda inimesed ja loomad:
Mitte siseneda enne pritsimissegu täielikku kuivamist taimede pinnal.
Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest kuni põllukultuuri koristamiseni (ooteaeg): puudub.
Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest söödaks määratud taimedele kuni päevani, millal loomi võib nende taimedega sööta (sööda ooteaeg):
puudub.
Ajavahemik vahendi viimasest kasutamisest taimedele kuni päevani, millal võib külvata või istutada järelkultuure: Tuleb järgida KÜLVIKORDA

