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MILAGROTM 240
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Professionaalseks kasutamiseks (võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik).
Preparatiivne vorm: õlil põhinev suspensioonikontsentraat
Toimeaine: nikosulfuroon 240 g/l
Kaubanduslik nimetus: MILAGROTM 240
Registreerimise number: 0629/14.07.16
Pakend: 1 l, 5 l

MILAGROTM 240 on selektiivne herbitsiid lühi- ja pikaealiste kõrreliste ja kaheiduleheliste
umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil.
MILAGROTM 240 võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

HOIATUS
Ohulaused
H315: Põhjustab nahaärritust.
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Täiendav ohulause
EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Hoiatuslaused
P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.
P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
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/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).
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 10 m
pinnaveekogudest. Mitttesihtmärktaimeliikide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Hoida suletuna originaalpakendis. Hoida lastele ja kõrvalistele isikutele kättesaamatus kohas
(hoiuruumis). Hoiuruum peaks olema ehitatud mittepõlevatest materjalidest. Hoiuruum peab
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olema suletav, ventileeritav ja veekindla põrandaga. Hoiuruum peab olema mõeldud ainult
kemikaalide hoiustamiseks.

Kasutusjuhend

MILAGROTM 240 on soovitatav kasutada maisil 2 kuni 8 lehe faasis (BBCH kasvufaas 12-18).
Kulunormid:
Kultuur

Pritsimine

Kulunorm

Pritsimise aeg

Mais

Ühekordne
pritsimine

125 - 167 ml/ha

Kasvufaas 12-18

110 ml/ha

Kasvufaas 12-18

55 ml/ha

10-14 päeva peale
esimest pritsimist

Mais

Jaotatud
kasutamise
esimene
pritsimine
Jaotatud
kasutamise
teine pritsimine

On soovitatav kasutada koos õlil põhineva märgajaga.

Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m
pinnaveekogudest.
Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Tõrjutavad umbrohud
Lühi- ja pikaealised kõrrelised ja kaheiduehelised umbrohud.
Lühiealised kõrrelised: tähkjas kukehirss, kukeleib, põld-rebasesaba, tuulekaer, raihein,
murunurmikas.
Pikaealised kõrrelised: valge kastehein, harilik orashein.
Laialehelised umbrohud: tähkjas rebashein, kolmisruse, harilik hiirekõrv, harilik punand, paljas
võõrkakar, teekummel, seljarohi, mõrkjas, kahar kirburohi, harilik kirburohi, rõigas, põldsinep,
harilik piimohakas, vesihein, raps (võõrkultuurina).
Vee kulunorm: 200 - 400 l/ha
Ooteaeg: Ooteaega pole eraldi määratud, kuna pritsimise ja koristamise vahel on piisavalt
aega.

Kasutamine

Vältida pritsimist kui kultuurtaimed kannatavad stressi all põua või üleujutuste tõttu või taimi on
kahjustanud haigused ja kahjurid või on mikroelementide puudus, kuna see võib kahjustada
kultuuri.
Pritsimisel vältida ülekatet kuna see võib kahjustada kultuurtaimi.
Mitte pritsida kui on oodata vihma või külma. Mitte pritsida märga taimikut.
Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab
nikosulfurooni rohkem kui 1 kord 2 aasta jooksul.
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Töölahuse valmistamine
Enne avamist ja kasutamist loksutada põhjalikult toote kanistrit. Pritsipaak täita poolenisti puhta
veega ja alustada segamist. Pritsipaaki lisada seejärel vajalik kogus MILAGROTM 240. Tühi
kanister loputada 3 korda veega ja loputusvesi lisada pritsipaaki. Paak täita veega. Jätkata
segamist ka enne tööd ja pritsimise ajal. Töölahus kasutada ära samal päeval.
Juhul kui tehakse paagisegu, siis tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi. Paagisegude
valmistamisel järgida pakenditel olevaid juhiseid.
Enne paagisegude valmistamist tuleks täiendavat infot küsida nõustajalt või müüjalt.

Piirangud

Läheduses kasvavad taimed
Vältida pritsimislahuse sattumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Järelkultuurid
Sügisene külv: peale kündmist võib külvata taliteravilju (talinisu, talioder, rukis ja tritikale).
Kevadine külv: piirangud järgnevatele kultuuridele puuduvad.
Ikalduse korral võib peale ümbekündi külvata maisi.
Ikalduse korral ei või järgmise kultuurina külvata selliseid kultuure nagu lutsern, oad, sorgo,
suhkrupeet, päevalilled ja ristõielised kultuurid.

Resistentsus

Nikosulfuroon kuulub sulfonüüluurea (SU) tüüpi herbitsiidide gruppi. Nikosulfurooni herbitsiidne
aktiivsus põhineb ühe võtmeensüümi – atsetolaktaatsüntaasi (ALS) – inhibeerimisel.
Nikosulfuroon on klassifitseeritud kui HRAC “grupp B” herbitsiid (ALS inhibitor).
Resistentsuse tekkimise vältimiseks mitte kasutada herbitsiide, millel on ainult üks
toimemehhanism (nagu ALS herbitsiidid), samal põllul mitme aasta jooksul. Umbrohtude
tõrjumisel tuleks kasutada erineva toimemehhanismiga herbitsiide kas paagisegudes või
vaheldumisi tõrjeprogrammis.
Resistentsete umbrohtude kahtluse korral kasutada integreeritud taimekaitset. Kõige
kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtta ühendust toote edasimüüjaga.

Pritsi puhastamine








Peale pritsimist tühjendada pritsi paak täielikult. Pesta pritsi välised saastunud osad puhta
veega.
Loputada paak puhta veega, panna prits tööle ja lasta pihustite kaudu välja loputusvett
vähemalt kümnendik paagi mahust. Tühjendada seejärel pritsi paak.
Täita pritsipaak poolenisti puhta veega ja lisada vajalik kogus pesuvahendit ALL CLEAR™
EXTRA. Segada ning loputada jaotustorud ja voolikud selle lahusega. Täita pritsipaak
täielikult veega ja segada lahust paagis 15 minutit.
Loputada paak, jaotustorud ja voolikud uuesti. Tühjendada seejärel pritsi paak.
Eemaldada pihustid ja filtrid ning leotada pesulahuses 50 ml ALL CLEAR™ EXTRA 10 liitri
vee kohta.
Loputada paak, jaotustorud ja voolikud uuesti puhta veega. Panna prits tööle ja lasta
pihustite kaudu välja loputusvett vähemalt kümnendik paagi mahust. Tühjendada seejärel
pritsi paak.

Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist. Pesuvee käitlemisel
järgida kohalikku seadusandlust.

Ettevaatusabinõud

Toote käitlemise ajal kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade- või näokaitset. Juhul kui
pritsimise ajal on vaja teostada hooldustöid, siis tuleb kanda kaitsekindaid. Pesta käed ja nägu
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kohe pärast töö lõpetamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida pritsimisudu
sissehingamist. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Vältida kemikaali sattumist
keskkonda.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada.
Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

Esmaabi

Sissehingamine

Mis tahes ebamugavustunde korral minna ainega kokkupuutekohast
eemale värske õhu kätte.
Kergemad juhtumid: Hoida kannatanut järelevalve all. Kui
ebamugavustunne ei kao ja sümptomid muutuvad raskemaks, siis
pöörduda arsti poole.
Tõsisemad juhtumid: Võtta viivitamatult ühendust arstiga või kutsuda
kiirabi.

Nahale sattumine

Eemaldada kohe saastunud rõivad ja jalanõud. Loputada nahka
rohke veega. Pesta vee ja seebiga. Sümptomite tekkimise korral
pöörduda arsti poole.

Silma sattumine

Loputada silmi kohe rohke vee või silmapesulahusega, aeg-ajalt
silmalauge avades, kuni kemikaal on välja loputatud. Kontaktläätsed
eemaldada mõne minuti pärast ja seejärel loputada silmi uuesti. Kui
ärritus püsib, pöörduda arsti poole.

Allaneelamine

Oksendamist ei ole soovitatav esile kutsuda. Loputada suud ja juua
vett või piima. Kui oksendamine toimub, loputada suud ja juua uuesti
vedelikku.
Võtta viivitamatult ühendust arstiga või kutsuda kiirabi.

Kõige tähtsamad
sümptomid ja mõjud, nii
akuutsed kui viivitusega

Peamiselt ärritus ja allergilised reaktsioonid.

Märge igasuguse vältimatu
meditsiiniabi ja
erikohtlemise vajalikkuse
kohta
Märkused arstile

Allaneelamise korral on vajalik võtta viivitamatult ühendust arstiga.

Sellele ainele ei ole spetsiifilist antidooti. Kaaluda võib maoloputust ja
aktiivsöe manustamist. Pärast saastest puhastumist tuleb anda
toetavat ja sümptomaatilist ravi nii, nagu kemikaalide puhul üldiselt.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk

Enne toote kasutamist lugeda läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.
Olemasolevate või tekkivate resistentsete umbrohtude vastu võivad herbitsiidid osutuda
väheefektiivseteks. Kuna kõnealuste umbrohtude esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata,
ei vastuta tootja ega toote edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud herbitsiidide
ebatõhusus resistentsete tüvede korral.
Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa
kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada.
Valmistaja: Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Taani
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

