Cleave
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Cleave on selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja
suviodras, tritikales, rukkis, kaeras, kõrreliste seemnepõldudel, kõrreliste rohumaadel (silo ja
heina tootmiseks) ning karjamaadel.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.
Toimeained:
florasulaam 2,5 g/L, fluroksüpüür 100 g/L
Formulatsioon:
suspo-emulsioon (SE)
Eesti reg-nr:
0624/21.06.16
Valmistamise aeg ja partii nr:
vaata pakendilt
Partii nr:
vaata pakendilt
Säilivusaeg:
2 aastat
Pakend:
1 l, 5 l, 10 l
Enne kasutamist korralikult loksutada.
Sisaldab florasulaami, meptüülfluroksüpüüri, aromaatseid C10 süsivesinikke
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
pinnaveekogudest. Mittesihtmärktaimeliikide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Hoiatus
H315
Põhjustab nahaärritust
H317
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H319
Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336
Võib põhjustada unisust või peapööritust
H410
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
P261
Vältida pihustatud aine sissehingamist
P280
Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski
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.
P333+P313
Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole
P337+P313
Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole
P362+P364
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust

P391
P501
SP1
SPe3

Mahavoolanud toode kokku koguda
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee
lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaazhide).
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 5 m pinnaveekogudest. Mittesihtmärktaimeliikide
kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90
„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest
tulenevaid muid kasutuspiiranguid.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Madalmaad
Tel: +31 33 4453160
www.adama.com

Tootja/pakkija:
ADAMA Agan Ltd.
Industrial Zone
Ashdod 77102
Iisrael

Maaletooja ja turustaja:
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Eesti
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13
71012 Viljandi
Eesti
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

ESMAABI
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, teha
kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: eemaldada saastunud riided ja jalanõud. Pesta jäägid rohke veega.
Silma sattumisel: loputada rohke veega, hoides silmalaugu pärani lahti, vähemalt 15 minutit.
Konsulteerida silmaarstiga.
Allaneelamisel: loputada suud rohke veega. Ärge püüdke teadvusetule inimesele suu kaudu
midagi manustada. Pöörduda arsti poole.
Nõuanne arstile: spetsiifiline vastumürk puudub. Tagada toetav ravi. Ravi on
sümptomaatiline.
TÖÖOHUTUS
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Kanda
sobivat kaitseriietust, kaitsekindaid ja silmade/näo kaitset. Vältida valmistise või lahuse
kokkupuudet naha, rõivaste ja silmadega. Kasutamise ajal mitte suitsetada, süüa ega juua.
Valmistise auru sissehingamise vältimiseks kanda sobiva filtriga hingamisteede

kaitsevahendit. Pärast pritsimist pesta ennast duši all. Pärast tööd pesta kaitseriietus ja
puhastada isikukaitsevahendid.
TULEKAITSE
Sobivad kustutusvahendid: Väikese tulekahju korral: kuiv keemiline pulber, pihustatav vesi,
süsinikdioksiid. Suure tulekahju korral: vaht, veeudu, pihustatav vesi.
Ohtlikud lagusaadused: kloriidi ühendid, fluoriid, süsiniku oksiidid (CO, CO2),
lämmastikoksiidid (NO, NO2).
Tuletõrjujate kaitse: suletud aladel nõutakse autonoomset hingamisaparaati ning kogu keha
katvat kaitseriietust.
TOIMEMEHHANISM
Cleave on suspo-emulsioon, mis sisaldab 2,5 g/L florasulaami ja 100 g/L fluroksüpüüri.
Toodet kasutatakse herbitsiidina kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks. Toode
on efektiivne roomava madara (Galium aparine) ja paljude teiste kaheiduleheliste
umbrohtude tõrjeks. Fluroksüpüür toimib sünteetilise auksiinina, mis kutsub esile auksiintüüpi reaktsiooni, nt lehtede rullikeerdumise. Florasulaam on ALS-inhibiitor, mis alguses
aeglustab taime kasvu ning hiljem põhjustab umbrohtude hävimise.
UMBROHUTÕRJE
Parim tulemus saavutatakse siis, kui umbrohud on aktiivselt kasvavad. Sellisel ajal on
Cleave’i omastamine optimaalne.
Kõrgem õhuniiskuse ja temperatuuri tase suurendab efektiivsust. Umbrohtude resistentsus
herbitsiidi suhtes suureneb taime kasvamisega. Kui kasvutingimused on ebasoodsad (põud,
jahe ilm, vettinud pinnas), on preparaadi efektiivsus aeglasem ning sellistes tingimustes on
soovitatav kasutada suuremat doosi. Toode on efektiivne ka madalatel temperatuuridel (alates
+5 °C).
Toode on vihmakindel ühe tunni jooksul pärast selle kasutamist.
Vastuvõtlikud umbrohud (tõrje 85% ja rohkem):
Põld-kukekannus (Consolida regalis)
Rukkilill (Centaurea Cyanus)
Harilik piimalill (Euphorbia helioscopia)
Põld-konnatatar (Fallopia convolvulus)
Konnatatra liigid (Fallopia sp.)
Roomav madar e. virn (Galium aparine)
Verev iminõges (Lamium purpureum)
Kummelid (Matricaria sp.)
Põldmagun (Papaver dubium)
Sinepi liigid (Sinapis sp.)
Vesihein (Stellaria media)
Põld-litterhein (Thlaspi arvense)
Harilik võilill (Taraxacum officinalis)
Harilik kesalill (Tripleurospermum inodorum)
Mõõdukalt vastuvõtlikud umbrohud (tõrje 75%-85%):
Harilik malts (Atriplex patula)
Valge hanemalts (Chenopodium album)
Põldkannike (Viola arvensis)
Põldmailane (Veronica arvensis)

KASUTUSSOOVITUSED
Teravili

Talinisu, talioder,
tritikale, rukis

Suvinisu, suvioder,
kaer

Kõrreliste rohumaad
heina/ silo
tootmiseks,
karjamaad, kõrreliste
heintaimede
seemnepõllud

Kulunorm,
Teravilja
Märkused
l/ha
kasvustaadium
Kevadine
pritsimine
Väikeste
võrsumise
Kaheidulehelised
umbrohtude puhul
1,0–1,2
algus kuni
umbrohud
kasutada madalaimat
viljatupp
kulunormi
keerdub lahti
(BBCH 20-45)
Kevadine
Väikeste
pritsimine
umbrohtude puhul
võrsumise
kasutada madalaimat
Kaheidulehelised
0,8–1,0
algus kuni
doosi, suuremate
umbrohud
viljatupp
umbrohtude puhul
keerdub lahti
kasutada suurimat
(BBCH 20-45)
kulunormi
Kevadine
Väikeste
pritsimine
umbrohtude puhul
võrsumise
kasutada madalaimat
Kaheidulehelised
1,5–1,8
algusest kuni
doosi, suuremate
umbrohud
viljatupp
umbrohtude puhul
keerdub lahti
kasutada suurimat
(BBCH 20-45)
kulunormi
Umbrohud

Pritsimiskordade arv: 1
Vee kogus hektari kohta: 100–300 L
Kõrrelistele heintaimedele ooteaeg 14 päeva, tööoode 7 päeva
Toodet ei tohi kasutada põllukultuuridel, kus allakülviks on ristik, lutsern või muud
kaunviljad. Cleave’ga töödeldud teraviljade taimejääke ei tohi kasutada kasvuhoonetes või
kompostis.
LAHUSE SEGAMINE
Toodet Cleave võib segada teiste pestitsiididega, mis on registreeritud samaks
kasutusotstarbeks. Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootja esindajaga.
TOOTE KASUTAMINE
Enne kasutamist pritsimisseadmed kalibreerida, et oleksid tagatud õige liikumiskiirus,
väljavoolu ja pihustite jaotuse ühtlikkus.
TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE
Veenduge, et prits on puhas ja ei ole saastunud. Arvutage hoolikalt välja nõutud pritsimissegu
kogus vältimaks ülejääkide jäämist pärast pritsimist pritsipaaki.
Täitke 1/4 - 1/2 pritsipaaki puhta veega, lülitage sisse segisti, lisage arvutatud ja mõõdetud
kogus toodet ning jätkake ülejäänud pritsipaagi täitmist, lisades vajadusel juurde muud tooted.
Jätkake segamist kuni segu ühtlase konsistentsi tekkimiseni. Pritsipaagi täitmisel peab
täitevoolik olema alati veetasemest kõrgemal, et oleks välditud tagasivool.
Kui töölahus on valmis, ei tohi see sattuda kanalisatsiooni, jõgedesse vm veekogudesse.

PRITSI PESEMINE
Puhastage prits kohe pärast kasutamist nii väljast kui ka seest.
Alustage pritsi puhastamisega seestpoolt:
1. Tühjendage prits, pritsides lahjendatud töölahuse ülejäägid eelnevalt töödeldud põllule.
2. Siis täitke pritsipaak kolmandikuni puhta veega ja loputage.
3. Pritsige loputusvesi välja eelnevalt töödeldud kultuuri peale.
4. Täitke uuesti paak kolmandiku ulatuses veega.
5. Teisele loputamisele lisage sobiv puhastusvahend.
6. Laske tootel ja veel süsteemis ringelda ning laske siis välja.
7. Täitke viimast korda paak kolmandiku ulatuses veega.
8. Laske vedelikul süsteemis ringelda ja laske siis välja.
Jätkake pritsipaagi ja poomi välise puhastamisega.
RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISK TÕRJEVAHENDI SUHTES
Cleave on kahe HRAC toimemehhanismi rühmadesse B (florasulaam) ja O (fluroksüpüür)
kuuluvate mitteristresistentsete aktiivsete ainete kombinatsioon.
Igas umbrohu populatsioonis võivad esineda vähem tundlikumad või loomulikult
vastupidavad populatsioonid; florasulaami suhtes pole siiani täheldatud mingeid resistentsuse
juhtumeid ei maailmas ega Euroopa piires. Kui samal põllul on mitu aastat järjest kasutatud
sama toimemehhanismiga herbitsiide, siis loodusliku valiku käigus
vastupidavamad
umbrohud paljunevad ja muutuvad domineerivaks. Selleks, et vähendada resistentsete
umbrohtude tekkimise riski teraviljades ja rohumaadel, tuleb piirduda ainult ühe
pritsimiskorraga aastas. Kui sihtkultuuri umbrohutõrjeks vajatakse rohkem kui ühe herbitsiidi
kasutust, tuleks kasutada tooteid, mille toimemehhanism erineb HRAC grupist B ja O.
Selleks, et vähendada umbrohtude arvukust, on soovitatav sügav mullaharimine (kündmine)
ja hiline külv.
KÜLVIKORD
Tavalise külvikorra puhul viljavaheldusele piirangud puuduvad. Kui kevadel on külv peale
Cleave’i kasutamist ikaldunud, tohib uuesti külvata vaid järgmisi kultuure: teravili, mais või
raihein.
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE
Loputada tühja taarat vähemalt 3 korda puhta veega, valades loputusvee valmistatava
töölahuse hulka. Juhul, kui pritsil on tankimisseade koos loputusmehhanismiga, kasutada
seda. Tühi taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Mitte visata tühjaks saanud taarat
kanalisatsiooni ja kraavidesse; vältida pinna- ja põhjavee saastumist.
HOIUTINGIMUSED
Hoida otsese päikesevalguse eest. Kaitsta külmumise eest. Hoida kuivas, jahedas ja hästi
ventileeritud kohas originaalpakendis. Säilitustemperatuur: minimaalne temperatuur 0ºC,
maksimaalne temperatuur +35ºC.
MÄRKUS
Enne kasutamist lugege juhised hoolikalt läbi. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud
teguritest, mille üle tootjal puudub kontroll. Kõik soovitused valmistise kasutamise suhtes
põhinevad tootjale saadaval kogemusel. Kuna nii ladustamise kui ka käitlemise tingimused on
väljaspool tootja kontrolli, siis mistahes ohu tõttu saadud kahju kannab kasutaja.

