EFFECTOR
TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSIID.
Kasutusvaldkond: Kärntõve tõrjeks viljapuudel (luuviljalised ja seemneviljalised).
Pakendi suurus: 10 g, 1 kg, 5 kg

Eesti reg. nr: 0175/11.02.99
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil !

Toimeaine : ditianoon 700 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Effector-it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Loa valdaja ja tootja: BASF A/S, Saksamaa
Pakkija:

Ettevaatust!
H301 Allaneelamisel mürgine.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida tolmu/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.
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.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
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).
Sisaldab ohtlikku ainet ditianoon
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Nahaga
kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda rohke vee ja seebiga. Silma
sattumisel: loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud).
Konsulteerida silmaarstiga. Toote sissehingamisel: minge värske õhu kätte. Sümptomite
püsimisel pöörduda arsti poole. Toote allaneelamisel: Kui on alla neelatud suur kogus
kontsentraati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile
ega kutsuge esile oksendamist.
Pakendi purunemisel: välja voolanud preparaati mitte kasutada, vaid koguda suletavasse
anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine ja puhastamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast
tühjendamist loputage pakend puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Loputatud pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Säilitamine. Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Kinnises
originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 3 aastat alates valmistamise
kuupäevast.
Ettevaatusabinõud: kasutada kaitseriietust, -kindaid ja -prille. Vältida kontakti naha ja
silmadega. Pärast töölõpetamist pesta käed ja nägu.
Kulunorm ja kasutamise õpetus
Kärntõbi.
Kulunorm: 0,5 kg/ha
10 g pakk 20 l vee kohta, pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisest kuni teise
õitsemisjärgse pritsimiseni. Pritsimiste intervall 8-14 päeva, kuni 3 pritsimiskorda, olenevalt
ilmastikutingimustest ja haiguste levikust. Pritsimislahuse kulu: ühe kandeealise viljapuu kohta 57 l pritsimislahust. 10 g pakendist piisab 3-4 kandeealise viljapuu pritsimiseks.
Ooteaeg: 21 päeva
Tööoode : 7 päeva
Pritsimislahuse valmistamine ja segatavus teiste preparaatidega
Täida prits ½ ulatuses veega ja lisa pidevalt segades vajalik kogus Effectorit. Seejärel lisa
ülejäänud vajaminev vesi ja sega hoolikalt. Effectorit võib kasutada paagisegus koos orgaaniliste
insektitsiidide ja fungitsiididega, mille kasutamise aeg langeb kokku Effectori kasutamise ajaga.
Mitte segada vees lahustuva väävliga ja aluseliste ühenditega, nagu lubi, väävellubi,
bordoovedelik ja õlid.

Tähelepanu.
Firma BASF taimekaitsevahendid valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises
tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ja toimeainete õige sisalduse. Kasutusjuhend ning
soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma
ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused
kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, kultuuride resistentsuse kasv jms., mida preparaadi
registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

