MOSS KILLER
Taimekaitsevahend
Herbitsiid

Ainult muru hoolduseks. Hävitab sambla ning toidab muru.
Eesti reg. nr.: 0642/05.10.16

Toimeaine: Raudsulfaat (FeSO4) 109,3 g/kg (raudsulfaatheptahüdraadina (FeSO4*7H2O) 199,98 g/kg)
Toitainete sisaldus: Lämmastikku (N) 14%
Preparaadi vorm: kasutusvalmis peeneteralised graanulid
Valmistamise kuupäev ja partii number: vaata pakendilt
Kõlblikkusaeg: 4 aastat alates pakil olevast valmistamise kuupäevast
Pakend: 3,5 kg; 8,75 kg; 14 kg
Loa valdaja: Klarsø A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup, Taani
Valmistaja: Klarsø A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup, Taani
Pakkija: YARA AB, Steffen Sohstgatan, SE-296- 32 Åhus, Rootsi
Eestisse toimetajad ja turustajad: xxxx

Hoiatus
H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käed.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
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.
P332+P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Sisaldab raudsulfaati (FeSO4)

Esmaabi:
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte.
Kokkupuutel nahaga: pesta kohe rohke vee ja seebiga.
Silma sattumisel: loputada avatud laugudega silmi koheselt rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15
minutit. Kui ärritus püsib, pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: MITTE esile kutsuda oksendamist. Suuremate koguste allaneelamise korral pöörduda
viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
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KASUTUSJUHEND
KUS KASUTADA
Samblasel murul lopsaka ja terve muru kasvamise soodustamiseks ning sambla kasvu pärssimiseks.
Vältige kontakti puidu ja kivisillutisega, kuna toode võib tekitada punakaspruune plekke. Moss
Killer’it võib kasutada ka murul puude ümbruses, kuid vältida tuleks kokkupuudet puulehtedega.
Moss Killer’it võib kasutada murul ka sibultaimede kasvualal, eeldusel et seda kasutatakse pärast
lehtede loomulikku kuivamist.
MILLAL KASUTADA
Kasutage aprillist septembrini, kui pinnas on niiske, rohi kuiv ja muru kasvab aktiivselt. Mitte
kasutada põuatingimustes. Vältige muru niitmist 2–3 päeva enne ja pärast kasutamist. Moss Killer’i
teistkordne kasutamine 6 nädalat möödumisel võib osutuda vajalikuks ulatuslikult sammaldunud
murul, kust visa sammal ei ole kadunud.
KUIDAS KASUTADA
Maksimaalne ühekordne kulunorm: 35 g toodet ühe ruutmeetri kohta (350 kg/ha). Lubatud kasutada
maksimaalselt 2 korda hooajal, intervall 6 nädalat.
Aialaoturiga. Kasutage aialaoturit vastavalt tootja suunistele.
Käsitsi. Käsitsi laotamisel kasutage kaitsekindaid.
Laotage 35 g vahendit ühtlaselt ühe ruutmeetri kohta. Selleks et õiget kogust silmaga hinnata,
laotage soovitatav kogus kõigepealt väiksele mõõdetud alale.
Kui kahe päeva jooksul vihma ei saja, kastke muru põhjalikult, et muruväetis hakkaks toimima.
KATVUS
8,75 kg pakiga on võimalik töödelda 250 ruutmeetrit, st 25 meetrit korda 10 meetrit. Oma muruplatsi
pindala arvutamiseks mõõtke selle pikkus ja laius meetrites ning korrutage saadud tulemused
omavahel. Nii saate oma muruplatsi pindala ruutmeetrites.
ÜLDISED NÕUANDED
Ärge kõndige murul enne Moss Killer’i veega immutamist, kuna raudsulfaat võib riietele ja tahketele
pindadele tekitada raskesti eemaldatavaid pruune plekke.
Juhuslikul kokkupuutel pühkige vahend kohe maha. Vältige vahendiga töödeldud aladel kõndimist
enne vihmasadu või kastmist.
MIDA OODATA
Sammal muutub hävimisel mustjaks (murul leiduvad mustjad laigud on ajutised). Seitsme päeva
pärast muutub muru erksamaks ja rohelisemaks.
LAPSED JA KODULOOMAD
Lapsed ja koduloomad tuleks töödeldud alalt eemale hoida, kuni vahend on veega immutatud.
EELISED
Kõrge lämmastikusisaldusega Moss Killer soodustab lehtede lopsakat kasvu. Tulemused on
nähtavad vähem kui kahe nädala pärast. Soodustab rohelisema muru kasvu. Muru tugevam kasv
aitab sambla kasvu alla suruda. Sobib hästi kujundatud/hooldatud muruplatside rajamiseks. Kiire
toimega koostis.
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