K-OBIOL

Taimekaitsevahend
Insektitsiid
Kahjurite tõrjeks koristatud teraviljas enne hoiustamist
Toimeaine sisaldus: deltametriin 25 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Sisaldab
ohtlikke
aineid:
Deltametriin.
Tetrapropüleenbenseensulfonaadi kaltsiumsool.
Lahustibensiin (kerge aromaatne). 2-metüülpropaan-1-ool.

Piperonüülbutoksiid.

Eesti registreerimisnumber: 0421/17.11.11
Pakend: 5 l
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil
Loa valdaja: Bayer Environmental Science SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon,
Prantsusmaa, hädaabitelefon: +33 (0) 4 72 85 25 25, tel./faks: +33 (0) 4 72 85 27 99.
Valmistaja: Bayer Environmental Science SAS
Kasutuspiirang: K-Obiol-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!

Ettevaatust!
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 Võib põhjustada hingamisteede 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.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest
süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P240 Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada.
P261 Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis,
mis võimaldab kergesti hingata.
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.
P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Taara kahjutustamine
Tõrjevahendi ja töölahuse jääke, aparatuuri pesemiseks kasutatud vett ja tühje pakendeid tuleb
käidelda kui ohtlikke jäätmeid.
Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputa taarat kasutades
integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega.
Preparaadi ülejäägid ja tühjendatud pakendid tuleb anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
TOIME KIRJELDUS
K-OBIOL on putukatõrjevahend, mis toimib kontakt- ja söötmürgina ning on mõeldud
kahjurite tõrjeks teraviljas enne hoiustamist.
SÖÖGITERAVILI
Teraviljahoidlate kahjurid:
- mardikad: nisukärsakas, riisikärsakas (Sitophilus oryzae), ruuge-jahumardikas, terapurelane,
aidalamesklane
- vastsed: ruuge-jahumardikas, teranäkk
Soovitatav kulunorm: 10-20 ml/t olenevalt ladustamise perioodist.
10 ml/t – kaitseb teravilja umbes 6 kuu jooksul,
20 ml/t – kaitseb teravilja umbes 12 kuu jooksul.
Kasutamisaeg: parim on kasutada tõrjevahendit profülaktiliselt enne vilja ladustamist, et
kaitsta teravilja kahjurite rünnaku eest.
Vahendit võib kasutada teravilja desinfektsiooniks vahetult lintkonveieril, kettkonveieril,
tigukonveieril, teravilja transportimise käigus haagisele, silotornidesse või kuhjadesse.
Vahendit tuleb pritsida, kasutades seadet, mis kindlustab töövedeliku ühtlase pihustamise.
Pritsimisseade tuleb paigutada lintkonveieri kohale, kettkonveierile või tigukonveierile nii, et
pritsimisvoog oleks sama laiusega kui liikuvate viljaterade kihi laius.
Oluline on tõrjevahendi väga täpne doseerimine, eriti söögiteravilja korral.
Tõrjevahendit võib kasutada kogu ladustamisperioodi ajal.
Ooteaeg: (periood teravilja pritsimisest vilja kasutamiseni) 42 päeva
Tööoode: puudub
Pritsimiskordi: 1
TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE
Enne töölahuse valmistamist tuleb täpselt määratleda vajalik töölahuse hulk. Töölahuse
valmistamiseks vajalik vee hulk sõltub pritsi läbilaskevõimest ja konveieril transporteeritava
vilja hulgast ajaühikus. Väikeste teraviljakoguste pritsimisel tuleb vajalik preparaadi hulk, 10
ml või 20 ml, lahustada 0,5 kuni 1,5 l vees 1 tonni teravilja kohta.

Mõõdetud hulk vahendit tuleb valada osaliselt veega täidetud pritsipaaki (sisselülitatud
segistiga). Tühjendatud pakend tuleb kolm korda veega loputada ja loputusvedelik valada
töölahuse hulka ning lisada vett vajaliku lahusehulga saamiseni. Kui pritsipaagil puudub
hüdrauliline segisti, tuleb anumas olev lahust segada mehaaniliselt.
Pärast tööd tuleb aparaat hoolikalt puhtaks pesta.
TÄHELEPANU!
1. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb kogu transporditavat vilja pritsida hoolikalt.
2. Tõrjevahendi kasutamine põhjustab viljaterade veesisalduse tõusu 0,01% võrra.
3. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb vilja pritsida ladustamisperioodi alguses.

SÄILITAMINE
Säilitada eranditult originaalpakendites, mitte madalamal kui 0°C ja mitte kõrgemal kui 30°C
temperatuuril.
Säilitada suletuna ja hoida lastele kättesaamatus kohas.
Mitte hoida koos toiduainete, jookide või loomasöödaga.
Säilivusaeg – 2 aastat.
TÄHELEPANU!
KEELATUD
ON
TAIMEKAITSEVAHENDITE
TÜHJADE
PAKENDITE
KASUTAMINE TEISTEL EESMÄRKIDEL, SEALHULGAS KA NENDE
KÄSITLEMINE TEISESE TOORAINENA.
Mürgituse sümptomid:
Korduv toime võib põhjustada peapööritust, oksendamist, nõrkust, vererõhu tõusu või langust,
naha ja silmade ärritust ja punetust, aistingu häireid, koordinatsioonihäireid, limaskestade
ärritust, maksa-, neeru- ja kesknärvisüsteemi kahjustust, teadvuse kaotust.
ESMAABI:
Sissehingamise korral: Kindlustada rahu ja soojus, kutsuda arstiabi.
Silmadesse sattumisel: Vajadusel eemaldada kontaktläätsed, avatud
laugudega silmi loputada 15 minutit. Silmade ärrituse korral konsulteerida arstiga.
Nahale sattumisel: Eemaldada kohe saastunud rõivad, nahka pesta rohke seebiveega.
Allaneelamisel: Allaneelamise korral oksendamist mitte esile kutsuda; kutsuda kohe arstiabi
ja näidata pakendit või etiketti.
VASTUMÜRK PUUDUB, RAVIDA SÜMPTOMAATILISELT .
Hädaabi telefon 112

