Danadim® 40 EC
Taimekaitsevahend
Insektoakaritsiid

Preparatiivne vorm: emulsioonikontsentraat
Toimeaine: dimetoaat 400 g/l
Pakendid : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 4 l, 5 l, 10 l, 15 l, 20 l, 25 l, 120 l, 215 l, 640 l ja 1000 l
Danadim 40 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Loa valdaja/pakendamise eest vastutav:
Cheminova A/S
Tyborønvej 78,
7673 Harboøre
Taani
Eesti reg-nr: 0205/06.12.11
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt

Kasutusala
Insektitsiid ja akaritsiid kahjurite tõrjeks teraviljadel, brokolil, porgandil, pastinaagil, juurpetersellil,
lillkapsal, peakapsal, suhkrupeedil, söögipeedil, kaalikal ning avamaa ja kasvuhoone
dekoratiivtaimedel.

Klassifikatsioon ja märgistus
Tunnussõna
Ettevaatust

Ohulaused
H226: Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302: Allaneelamisel kahjulik.
H304: Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H332: Sissehingamisel kahjulik.
H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Täiendav ohulause
EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused
P210: Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.
P261: Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.
P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280: Kanda kaitsekindaid, kaitseprille/kaitsemaski.

P301+P310 : ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE
või 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.
P333+P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
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.
SPo5: Õhutada põhjalikult kasvuhooned enne uuesti sisenemist kuni pihustatud vahendi kuivamiseni.
SPe3: Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 15 m või 20 m
(kõrgemate kui 50 cm dekoratiivtaimede pritsimisel) pinnaseveekogudest.
SPe8: Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel
ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00-05:00.
Sisaldab ohtlikke aineid: dimetoaat, tsükloheksanoon ja aromaatsed süsivesinikud
(petrooleum).
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.

Ettevaatusabinõud
Kasutaja kaitse
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 kohe pärast töö
lõpetamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida aurude ja pritsimisudu sissehingamist.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kasutamine
Toimemehhanism
Danadim 40 EC on kontaktse ja süsteemse toimega insektitsiid ja akaritsiid. Preparaadi toime ja
efektiivsus kestab 15-20 päeva pärast pritsimist. Toimeaine imendub taimedesse lehtede, varte ja
juurte kaudu ja liigub juhtkudesid mööda üles taime tipuni. Sellisel viisil hävitatakse ka varjatud
eluviisiga ja raskesti tõrjutavaid taimekahjureid.
Kultuurid
Teraviljad (kaer, oder, suvi- ja talinisu, talirukis, tritikale), brokoli, porgand, pastinaak, juurpetersell,
lillkapsas, peakapsas, suhkrupeet, söögipeet, kaalikas, avamaa ning kasvuhoone dekoratiivtaimed.
Toimespekter
Danadim 40 EC tõrjub
– imemissuistega putukaid (lehetäid, ripslased)
– lestasid
– liblikate ja lehevaablaste esimestes kasvujärkudes olevaid vastseid
– kahetiivaliste ja öölaste vastseid

Kasutusjuhend
Kulunormid erinevatele kultuuridele
• Teraviljad (lehetäid, ripslased ja rootsi kärbes): 0,5 l/ha
• Suhkru ja söögipeet (naksurlased, lehetäid, peedikärbes, tirdid)): 0,5 l/ha
Kaalikas: 0,5 l/ha

• Brokoli, porgand, pastinaak, juurpetersell, lillkapsas, peakapsas ja avamaa ning kasvuhoone
dekoratiivtaimed: 0,6 l/ha
Vee kogus
Vee kulunorm: 200-400 l/ha
Ooteaeg
Peakapsas: 14 päeva; brokoli, lillkapsas: 21 päeva; porgand, pastinaak, juurpetersell, suhkru- ja
söögipeet, kaalikas: 28 päeva.
Pritsimiskordade arv
Teraviljad: 1 (oder, kaer kuni kasvufaas 59 – loomise lõpp; nisu, talirukis, tritikale kuni kasvufaas 69 –
õitsemise lõpp)
Suhkru- ja söögipeet, kaalikas: 1
Brokoli, lillkapsas: 2 (7 päevase intervalliga)
Peakapsas: 2 (10 päevase intervalliga)
Porgand, pastinaak, juurpetersell: 3 (7 päevase intervalliga)
Dekoratiivtaimed: 2 (14-21 päevase intervalliga)

Paagisegud
Danadim 40 EC-d võib kasutada segus teiste insektitsiidide ja fungitsiididega (v.a bordoo vedelik ja
väävliühendid). Erinevad komponendid tuleb paagisegusse lisada ühekaupa ja enne pritsima asumist
tuleb lahust segada. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtta ühendust
toote edasimüüjaga.

Resistentsus
Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtta ühendust toote edasimüüjaga.

Piirangud
Läheduses kasvavad taimed:
Vältida pritsimisudu triivi kõrvalkultuuridele ja mittesihtmärktaimedele väljaspool pritsitavat ala.
Järelkultuurid:
Järgnevate kultuuride osas piiranguid pole.
Ikaldus:
Ikalduse korral: järgnevate kultuuride osas piiranguid pole.

Töölahuse valmistamine
Enne Danadim 40 EC-ga tööle asumist tuleb tuleb olla veendunud, et prits on pestud vastavalt eelmise
kasutatud taimekaitsevahendi kasutusjuhendis toodud puhastamisnõuetele.
Enne avamist ja kasutamist loksutada põhjalikult toote kanistrit. Pritsipaak täita poolenisti puhta
veega ja alustada segamist. Pritsipaaki lisada seejärel vajalik kogus Danadim 40 EC. Tühi kanister
loputada kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada pritsipaaki. Paak täita veega. Jätkata
segamist ka enne tööd ja pritsimise ajal. Töölahus kasutada koheselt ära.

Pritsimine
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata
vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi
andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides
preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Pritsi töörõhk peab olema 2-3 baari.

Pritsi puhastamine

Pärast pritsimist tuleb paak, pump ja voolikud loputada soodalahusega - 0,25 kg soodat (Na2CO3) 100 l
vee kohta. Pihustid ja filter tuleb puhastada eraldi. Jälgida, et loputusvesi ei saastaks pinna- ega
põhjavett.
Pesuvee käitlemisel järgida kohalikku seadusandlust.

Hoiustamine
Danadim tuleb säilitada kinnises ja etiketiga varustatud originaalpakendis. Hoida lukustatud kohas, mis
on jahe, kuiv, ventileeritav ning eraldi loomasöödast, seemnetest, toiduainetest ja jookidest.
Temperatuur säilitamisel peab olema +1 … +25 °C. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud
Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha
täpsemad nõuded“.
Kinnises originaalpakendis ja eelpoolnimetatud tingimustes säilib taimekaitsevahend 2 aastat alates
valmistamise kuupäevast.
Pakendi purunemisel: välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni
absorbent on täielikult läbi imbunud. Saastunud absorbent koguda sobivatesse mahutitesse ja anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale.

Tühjade pakendite käitlemine
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.

Esmaabi
Üldine soovitus:
Mitte oodata kokkupuute korral sümptomite tekkeni, vaid alustada viivitamatult allpool kirjeldatud
protseduuridega.
Sissehingamine

Nahale sattumine
Silma sattumine

Allaneelamine

Mis tahes ebamugavustunde korral minna ainega
kokkupuutekohas teemale. Kerged juhtumid: Hoida inimest
jälgimise all. Sümptomite tekkel pöörduda kohe arsti poole.
Tõsised juhtumid: Pöörduda kohe arsti poole või kutsuda kiirabi.
Kui hingamine peatub, alustada koheselt kunstliku hingamise
tegemisega ja jätkata seda kuni arst võtab ainega kokku
puutunud inimese eest vastutuse üle.
Eemaldada kohe saastunud rõivad ja jalanõud. Loputada nahka
rohke veega. Pesta vee ja seebiga. Sümptomite tekkimise korral
pöörduda arsti poole.
Loputada silmi kohe rohke vee või silmapesulahusega, aeg-ajalt
silmalauge avades, kuni kemikaal on välja loputatud.
Kontaktläätsed eemaldada mõne minuti pärast ja seejärel silmi
uuesti loputada. Pöörduda koheselt arsti poole.
Helistada või pöörduda koheselt arsti poole. Lasta ainega kokku
puutunud inimesel suud loputada ja juua 1-2 klaasi vett või piima.
Kutsuda oksendamine esile ainult siis kui:
1. Alla on neelatud suur kogus ainet (rohkem kui suutäis)
2. Patsient on täielikult teadvusel
3. Meditsiiniabi ei ole kohe kättesaadav
4. Aine allaneelamise aeg on alla ühe tunni.
Lasta patsiendil kutsuda esile oksendamine, paludes tal selleks
puudutada sõrmega kõri tagaosa. Jälgida oksendamisel, et okse
ei pääseks hingamisteedesse. Lasta ainega kokkupuutunul
uuesti suud loputada ja vedelikke juua.

Danadim 40 EC toimeaine dimetoaat on koliini esteraasi
inhibiitor. Kokkupuutel võib esimene avalduv sümptom olla
ärritus. Koliinesteraasi inhibitsiooni sümptomid on järgmised:
iiveldus, peavalu, oksendamine, krambid, nõrkus, hägune
nägemine, pupillide laienemishäired, pingetunne rindkeres,
hingamisraskused, närvilisus, higistamine, pisaravool silmadest,
voolus suust ja ninast või nende vahutamine, lihasspasmid ja
kooma.
Koliinesteraasi inhibitsiooni mis tahes sümptomite
Märge igasuguse
vältimatu meditsiiniabi ja esinemisel helistada viivitamatult arstile, kliinikusse või haiglasse.
Selgitada, et kannatanu on puutunud kokku dimetoaadiga,
erikohtlemise
fosfororgaanilise insektitsiidiga. Kirjeldada kannatanu seisundit ja
vajalikkuse kohta
kokkupuute määra.
Kannatanu viia viivitamatult eemale alast, kus leidub toodet.
Tööstuskeskkonnas peab tööruumides olema saadaval
vastumürk atropiinsulfaat.
Dimetoaat on koliini esteraasi inhibiitor, mis mõjutab
Märkused arstile
kesknärvisüsteemi ja perifeerset närvisüsteemi tekitades
hingamise pärssimise.
Toode sisaldab mineraalõli destilaate, mis võivad tekitada ohu
aspiratsioonipneumoonia tekkimiseks.
Tihti on vajalikud sellised dekontaminatsiooni protseduurid nagu
kogu keha pesemine, maoloputus ja aktiivsöe manustamine.
Antidoot: Kui ilmnevad sümptomid, siis manustada
atropiinsulfaati, mis on suurtes annustes tihti elu päästvaks
antidoodiks – KAKS kuni NELI mg intravenoosselt või
intramuskulaarselt esimesel võimalusel. Korrata seda 5- kuni 10minutiliste intervallidega kuni atropiini manustamise tunnused
ilmnevad ja säilitada atropiini toime kuni kogu fosfororgaaniline
aine on metaboliseeritud.
Obidoksiimkloriidi (Toksogoniin), teise võimalusena
pralidoksiimkloriidi (2-PAM) võib manustada atropiinsulfaadile
lisaks, kuid mitte selle aseainena. Ravi oksiimiga peab jätkuma
seni kuni atropiinsulfaati manustatakse.
Iseäranis dimetoaadi korral on ravi atropiinsulfaadiga
hädavajalik. Ravi tulemused oksiimiga dimetoaadi mürgistuse
korral on teadaolevalt varieeruvad ja ei ole teateid, et oksiimil
oleks üldse mingit positiivset toimet. Mingil juhul ei tohiks oksiimi
kasutada atropiinsulfaadi asemel.
Esimeste kopsuturse tunnuste ilmnemisel tuleb patsiendile
manustada täiendavat hapnikku ja ravi tuleb jätkata
sümptomaatiliselt.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Kõige tähtsamad
sümptomid ja mõjud, nii
akuutsed kui viivitusega

Juriidilised aspektid ja 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., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel
polnud võimalik ette näha.
® registreeritud kaubamärk kuulub FMC Corporation ja selle tütarettevõtetele.
Valmistaja: Cheminova A/S, Tyborønvej 78, 7673 Harboøre,
Taani.

