Tarcza 060 FS

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Puhtimisvahend odra lendnõe tõrjeks suviodral.
Ainult professionaalseks kasutamiseks. Tarcza 060 FS-i võib osta ja kasutada ainult
taimekaitsetunnistust omav isik.
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Toimeaine: tebukonasool - 60 g/l
Sisaldab ohtlikku ainet tebukonasool.

Tootja ja pakendaja: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West),
Mumbai – 400 050, India
Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril
Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Eesti reg number: 0638/29.09.16

Pakendid: 0,3 l, 1 l, 5 l, 10 l, 216,5 l
Partii number: pakendil

Valmistamise kuupäev: pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat alates valmistamise kuupäevast

Hoiatus
H361d - Võib kahjustada loodet.
H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P280 - Kanda kaitsekindaid / kaitseriietust / kaitseprille / kaitsemaski.
P308+P313 - Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P405 - Hoida luku taga.
P501 - Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP 1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Sisaldab ohtlikku ainet tebukonasool.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Toimemehhanism
Tarcza 060 FS on süsteemse toimega fungitsiid, mis on mõeldud suviodra seemne
puhtimiseks lendnõe vastu.
KASUTAMINE
Kultuur: suvioder
Kahjustaja: lendnõgi
Kulunorm: 0,5 l/t.
Kasutuskordi: 1

ETTEVAATUSABINÕUD JA SOOVITUSED SEOSES HEA PÕLLUMAJANDUSTAVAGA
Töödelda ainult hästi puhastatud seemet ja vahetult enne külvi.
Töödeldav seeme tuleb katta tootega põhjalikult ja ühtlaselt.
Ära töötle külviseemneid, mille niiskusesisaldus on üle 16% või mida on eelnevalt töödeldud
mõne muu vahendiga.
Hoidke töödeldud seemneid jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas laos.
Kui töödeldud seemet on vaja säilitada järgmiseks hooajaks, tuleb enne külvi kontrollida selle
idanemisvõimet.

Töödeldud seemneid võib kasutada üksnes külvamiseks. Neid ei tohi kasutada
toiduks või loomasöödaks.

TÖÖTLEMINE
Järgige täpselt kulunormi.
Enne kasutamist vahend hoolikalt segada (loksutada).
Valmistage töölahus puhtimisseadmes või eraldi anumas. Võtke vajalik kogus vett, lisage
sobiv kogus puhtimisvahendit ja segage hoolikal. Segage töötlemislahust pidevalt, et vältida
selle kuivamist. Seemnete töötlemiseks kasutada ainult selleks ettenähtud (puhtimisseadet).
ETTEVAATUSABINÕUD PÄRAST TÖÖD
Pärast puhtimisseadme puhastamist järele jäänud pesuvesi:
 kasutada uue töölahuse valmistamiseks või
 anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Pese seadmed põhjalikult pärast tööd.

OHUTUSABINÕUD
Ettevaatusabinõud töötajatele
Toote kasutamisel mitte süüa, juua ega suitsetada.
Vältida sattumist nahale ja silma.
Kanda sobivat kaitseriietust, kindaid, prille ja näo kaitset.
Kemikaali allaneelamise korral pöörduda arsti poole (näidata talle etiketti või toote pakendit).
Keskkonnakaitsemeetmed
Mitte reostada vett toote või selle pakendiga.
Ärge puhastage töötlemisseadmeid pinnaveekogude lähedal.
Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

Tööoode: puudub.
Ooteaeg: puudub.
Aeg viimase kasutamise ja järelkultuuri külvamise või istutamise eelselt: puudub.
Hoiustamine ja pakendite kahjutustamine
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoida turvalises (lukustatud), nõuetele vastavas hoiuruumis, et vältida toote keskkonda
sattumist ja juurdepääsu kolmandatele isikutele.
Hoida originaalpakendis, vältida kokkupuudet toidu, joogi ja söödaga.
Hoidke temperatuuril 0°C – 25°C.
Hoida tihedalt suletud originaalpakendis, jahedas ja hästi ventileeritavas hoiuruumis.
Tühjade pakendite korduvkasutamine on keelatud.
Kasutamata toote jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Tühjad pakendid tagastada taimekaitsevahendi müüjale või anda üle ohtlike jäätmete
käitlejale.
Küsimuste korral võtke ühendust taimekaitsevahendid müüjaga.
ESMAABI
Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Sümptomaatiline ravi.

Üldine nõuanne: kui toodet on juhuslikult alla neelatud või ilmneb muid terviseprobleeme (nt
iiveldus, silmade ärritus, allergiline nahareaktsioon vms), teavita sellest oma perearsti, ja
anna talle toote etikett või infoleht.
Kui inimene on teadvuseta, panna ta külili asendisse. Jälgida hingamist, vajadusel teha
kunstlikku hingamist.
Sissehingamisel: Eemaldada kokkupuuteallikas ja viia kannatanu värske õhu kätte;
pöörduda arsti poole, kui sümptomid püsivad.
Nahale sattumisel: Eemaldada kohe saastunud riided ja pesta sooja vee ja seebiga.
Silma sattumisel: Loputada kohe avatud laugudega silmi rohke veega vähemalt 15 min.
Kontaktläätsed (kui on) eemaldada pärast esimest 5 min ning jätkata loputamist. Ärrituse
tekkimisel ja püsimisel võtta ühendust silmaarstiga.
Allaneelamisel: Oksendamist mitte esile kutsuda. Pesta kohe suud veega (ainult teadvusel
inimesel). Ei tohi kunagi midagi anda teadvuseta inimesele. HELISTADA kohe arstile ja
näidata toote pakendit või etiketti ja / või ohutuskaarti.

