NEU 1186 M

Taimekaitsevahend
Molluskitsiid
Kasutusala: Söötmürk tigude ja nälkjate tõrjeks söödavatel ja mittesöödavatel

kultuuridel (dekoratiivtaimed) avamaal ning katmikalal, mittepõllumajanduslikel aladel.
Preparatiivne vorm: kasutusvalmis sööt
Toimeaine: 19,8 g/kg raudfosfaat
Eestis registreerimise number: 0513/28.01.14
Partii number ja valmistamise kuupäev: vt. pakendilt
Pakendi suurus: 150 g kuni 5500 g
Loa valdaja: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Saksamaa
Tootja ja pakendaja: W. Neudorff GmbH KG, Otto-Brenner Strabe 13-15, 21337 Lüneburg,
Saksamaa; W.Neudorff GmbH KG, Langes Feld 20, 31860 Emmerthal, Saksamaa
EUH401 Inimeste ja keskkonna kahjustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhiseid.
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mittepuhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
NEU 1186 M-i toimeaine on raudfosfaat, mis on keskkonnas looduslikult esinev
rauaühend. Mullas muundatakse toimeaine taimede toiteaineteks rauaks ja fosfaadiks.
Uus toimemehhanism ei jäta maha surnud nälkjaid ja tigusid ega kuivata neid.
Toode on eriti vihmakindel tänu uuele peibutustehnoloogiale.
Ei sisalda säilitusaineid.
Toime ja tulemuste kontrollimine
NEU 1186 on taimi kahjustavate nälkjate ja tigude jaoks väga ligitõmbav. Organismi
sattudes takistab see nälkjaid ja tigusid söömast ja kaitseb sel viisil kultuurtaimi.
Erinevalt muudest toimeainetest ei jäta see peenardesse eemaletõukavaid limaseid
eritisi. Pärast aine sissesöömist tõmbuvad nälkjad ja teod oma peidukohta ja surevad
seal. Peenardest võib seega surnud nälkjaid või tigusid leida vaid erandjuhtudel.
Tõrjeedukust näitab taimede söömiskahjude vähenemine.
Kasutamine
Tõrjub nälkjad ja teod söödavatelt ning mittesöödavatelt (dekoratiiv-) taimedelt nii
välitingimustes kui ka kasvuhoones ning mittepõllumajanduslikelt rohumaadelt.
Kulunorm: 6,0-25 kg/ha kohta; 0,6-2,5 g/m² või 0,06-0,25 kg/100 m².

Kasutuskordade arv hooaja jooksul: 1 kuni 4 korda.
Ooteaeg: puudub
Tõrjet võivad teha ka mitteprofessionaalsed kasutajad.
Puistake käsitsi NEU 1186 M ühtlaselt taimede vahele kohe kui ilmuvad esimesed
nälkjad/teod ja/või märkate esimesi nälkja- või teo kahjustusi. Vahendit on parem
puistata varasel õhtuajal, kui nälkjad või teod tulevad oma peidukohtadest välja.
Puistake NEU 1186 M-i kindlasti ühtlaselt kogu nälkjatest või tigudest kahjustatud alale.
Raskematel juhtudel tuleb samal ajal tõrjet teha ka naaberaladel, kuhu nälkjad või teod võivad
tõmbuda.
Ärge pange kahjuritõrjesööta kunagi hunnikute või ringidena ümber kindla taime. Kui
järgmisel päeval on sööt kohati või täiesti ära söödud, tuleb tõrjet vastavalt korrata. Sel viisil
toimib tõrje ka uutele äsjasaabunud nälkjatele/tigudele.
Kui muld on kuiv, tuleks tõrjeala kergelt kasta. See aitab söödagraanulitel vett imada ja teeb
need ligitõmbavamaks. Kui tigusid ja nälkjaid on väga palju, tuleb peenardele tõrjet teha kohe
pärast taimede istutamist.
Kui mullapind on väga ebaühtlane, tuleks seda kõigepealt kobestada. Nii ei kao sööt
lõhedesse, kust nälkjad või teod seda kätte ei saa.
Avamaale laotamiseks kasutada väetisekülvikut.
Keskkonnakaitsesoovitus
Toode, selle jäägid ega tühjad pakendid ei tohi sattuda veekeskkonda. Tühje pakendeid
korduvalt mitte kasutada, vaid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Hoiustamine:
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
Hoidke kuivana.
Kasutaja ohutus
Vältige asjatut kokkupuudet tootega. Vale kasutus võib kahjustada tervist.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Esmaabi:
Sissehingamisel: Tagage värske õhk. Vaevuste korral pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel: Nahale sattumise korral pesta kohe maha rohke veega.
Erimeetmed ei ole vajalikud.
Silma sattumisel: Silma sattumise korral loputada rohke veega.
Olulisemaid akuutseid ja hilisemaid sümptomid ning mõju ei ole praegu teada.
Vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta andmed puuduvad.

