Difenzone

Taimekaitsevahend
Fungitsiid

ETTEVAATUST

Toimeaine: Difenokonasool 250 g/l.
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

Profülaktilise ja raviva toimega süsteemne fungitsiid õuna- ja pirnipuudel kärntõve ja
jahukaste tõrjeks
Difenzone võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Sisaldab ohtlikke aineid: aromaatsete süsivesinike segu.

Kasutuspiirang: Difenzone ei tohi kasutada veekogudele lähemal kui 20 m.

Registreerimise hoidja: Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek,
Belgium
Tootja: Sharda Cropchem Ltd.
Reg. nr: 0436/13.03.12
Pakend: 1 l
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vt. pakendil
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit

P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas
P261 - Vältida pihustatud aine sissehingamist
P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski
P301+P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui
neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord
P337+P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole
P331 - MITTE kutsuda esile oksendamist

P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda
P501 - Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes
SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
SPe3 – Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m
pinnaveekogudest
Esmaabi
Üldised nõuanded: Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Võtta koheselt seljast
saastunud riietus. Kaebuste tekkimisel: Pöörduge arsti poole. Näidake arstile mahutit,
etiketti ja/või ohutuskaarti.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värske õhu kätte, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Nahale sattumisel peske koheselt rohke vee ja seebiga. Kui tekib
ärritus, pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Peske silmi koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all,
hoides silmalaugu lahti. Konsulteerige silmaarstiga.
Allaneelamisel: Loputage koheselt suud ning jooge seejärel rohkesti vett, pöörduge
arsti poole. Ärge kunagi kutsuge esile oksendamist ega manustage midagi suu kaudu,
kui kannatanu on teadvusetu või krampides.
Antidoot puudub. Ravida sümptomaatiliselt.

Hoiustamine
Hoiustada ainult tihedalt suletud originaalpakendites, hästi ventileeritud kohas, eemal
soojusallikatest, temperatuuril 10–30 °C. Kaitsta otsese päikesevalguse eest.
Säilivusaeg 2 aastat
Pakendite kahjutustamine
Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat vähemalt
kolm korda puhta veega, loputusvesi lisada pritsimislahusesse. Preparaadi ülejäägid,
mahavalgunud vedelik on keskkonnaohtlikud. Preparaadi ülejäägid anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale. Tühjendatud pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Pakendi purunemisel
Mahavalgunud preparaat katta absorbeeriva ainega kuni segu on täielikult läbi
imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
Keskkonnaohtlikkus
Pakendi tühjendamisel ei tohi preparaat sattuda keskkonda. Vältida preparaadi jääkide,
töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Kasutamine
Õunapuud, pirnipuud
õunapuu kärntõbi, pirnipuu kärntõbi, jahukaste
Kulunorm: 0,1-0,224 l/ha.
Soovitatav veekogus: 500–1500 l/ha.
Vedeliku kogus tuleb kohandada vastavalt puude suurusele ja nende arengule.
Toodet kasutatakse profülaktiliselt ja pärast nakatumist haiguste tõrjeks.
Pritsimiskordi 5:
– esimene pritsimine roosade õienuppude faasis enne õitsemist kulunormiga 0,1 l/ha;
- järgnevad pritsimised vastavalt vajadusele pärast õitsemist kulunormiga 0,15-0,224 l/ha.

Tagada lehtede ühtlane kattumine töölahusega
Intervall 10-14 päeva.
Ooteaeg 20 päeva.
Pritsimislahuse valmistamine
Enne kasutamist loksutage mahuti sisu.
Kallake vajalik kogus toodet osaliselt veega täidetud pritsimisseadme paaki (töötava segistiga).
Lisage ülejäänud vajaminev kogus vett. Loputage tühje mahuteid kolm korda puhta veega ja
kallake loputusvedelik töölahusesse.
Pritsige samal ajal töötava segistiga.
Pritsi puhastamine
Peske seadmeid pärast kasutamist põhjalikult.

