Cervacol® Extra
Taimekaitsevahend
Repellent

Preparaadi vorm: pasta
Kasutusala: pealekantav vahend leht- ja okaspuude kaitseks metskitsede ja hirvede tekitatavate
kahjustuste vältimiseks
Toimeaine: kvartsliiv 251 g/kg (25%)
Eesti reg-nr: 0619/13.06.16
Partii number ja tootmiskuupäev: vaata pakendilt
Pakendid: 1 kg, 3x5 kg

Loa valdaja:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstraße 26-28, D 21683 Stade, Deutschland, Tel: +49
4141 9204-0, www.cheminova.de
Tootja/pakendaja:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstraße 26-28, D 21683 Stade, Deutschland

EUH208: sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401: inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid.
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kui ohtlik jääde vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida
saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Esmaabi/juhised arsti jaoks
Üldised märkused: mürgistusohu korral katkestada töö kohe ja pöörduda arsti poole. Tootega saastunud
riided kohe eemaldada.
Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte, kaebuste korral pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel pesta kohe vee ja seebiga maha ja loputada korralikult. Püsiva nahaärrituse korral
pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel loputada avatud silmi mitu minutit jooksva vee all ja pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel loputada suu ja juua pärast seda palju vett. Pöörduda kohe arsti poole.
Juhised arsti jaoks: sümptomaatiline ravi (dekontaminatsioon, esmaabi), konkreetset antidooti ei ole teada.
Keskkonnanõuded
Käitlemine
Tühje pakendeid korduvalt mitte kasutada.

Säilitamine ja transport
Hoida toiduainetest ja loomasöötadest eraldi, lastele kättesaamatus kohas ja ainult suletud
originaalpakendis.

Juhised ohutuks kasutamiseks
Kasutaja kaitse
Vältida mittevajalikku kontakti vahendiga. Vahendi pealekandmisel/käsitsemisel kanda universaalseid
kaitsekindaid (taimekaitse).
Registreerimisasutuse poolt kindlaksmääratud kasutusvaldkonnad
Kahjulik organism/eesmärk
Metskitsed, hirved (talvel tekitatavad kahjustused)

Kultuuri liik/objekt
Lehtpuud, okaspuud

Kasutusjuhend
Pealekantav vahend leht- ja okaspuude kaitseks metskitsede ja hirvede tekitatavate talviste
metsakahjustuste vältimiseks. Kolmekordse kaitsetoime tulemusena (värv, maitse ja teraline koostis) on
ulukite harjumine Cervacol Extraga ka pärast pikaajalist kasutamist praktiliselt välistatud.
Kasutamine
Mets
Lehtpuud, okaspuud
Leht- ja okaspuude kaitseks metskitsede ja hirvede tekitatavate talviste kahjustuste vältimiseks.
Kulunorm 3−4 kg/1000 taime kohta. Kantakse taimedele lahjendamata.
Kasutamise aeg: alates kahjustuste tekkimisest sügisel kuni talvel 0 °C kõrgematel temperatuuridel.
Kasutuskogus sõltub taime suurusest ning okste tihedusest. Maksimaalselt 1 kasutuskord kultuuri kohta
aastas.

Talutavus taimede jaoks
Cervacol Extra on kõikide puuliikide jaoks väga hästi talutav. Kuivanud ilmastikukindel kiht jääb poorseks ja
õhku läbilaskvaks ning võimaldab seetõttu pungadel takistusteta paisuda ja viivitusteta puhkeda.
Tähelepanu!
Cervacol Extra kasutamise eesmärk on ulukite peletamine. Vahend avaldab piisavat mõju ainult
bioloogiliselt vastuvõetava ja asukoha jaoks proportsionaalse ulukite esinemistiheduse korral. Taimede ja
taimeosade piisav kaitse eeldab hoolikat töötlemist. Püsiva kaitse saavutamiseks peab Cervacol Extra
kuivama töödeldud taimeosade külge. Seetõttu mitte kasutada märgadel külmunud taimedel ega udu,
vihma ja pakase korral.

Kasutamistehnika
Pealekandmistehnika
Cervacol Extra on kasutusvalmis toode, mistõttu jääb ära ajakulukas segu valmistamine. Kui toode on pärast
pikemaajalist seismist muutunud liiga viskoosseks, soovitame lisada 40−60 ml vett 1 kg toote kohta.
Cervacol Extra kanda lehtpuude ohustatud taimeosadele või okaspuude tipuvõrsetele sileda, ühtlaselt
suletud kihina. Metskitsede närimisohu korral kanda tipuvõrsetele 10 cm ulatuses, hirvede puhul
(pealtnärimise oht) katta kogu ladvavõrse. Peale kanda suunaga alt üles, soovitatavalt kummikinnastega
(kindad kaasas ainult 15 kg ämbriga). Peale on võimalik kanda ka näiteks pintsli või harjaga. Kattekihi
kuivamine taimeosade külge (= suur nakkuvus = suurepärane kaitsetoime!) on oluline.
Ooteaeg
Lehtpuud, okaspuud: ooteaeg ei ole oluline

Garantii
Meie tooteid valmistatakse äärmise hoolikusega ja kontrollitakse enne tehasest väljasaatmist. Kuna meil ei
ole võimalik kasutustingimusi mõjutada, vastutame ainult toote püsivalt ühesuguse kvaliteedi eest.
Säilitamis- ja kasutamistingimustest tulenevate ohtude eest me ei vastuta.

