SLUXX HP
Taimekaitsevahend. Molluskitsiid
Söötmürk nälkjate ja tigude tõrjeks haritaval ja mitteharitaval maal ning
kasvuhoonetes
Reg. nr.: 0472/13.07.12
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
SLUXX HP’d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik
Koostis
Toimeaine: raudfosfaat 29,7 g/kg
Preparaadi vorm: kasutusvalmis sööt
Kasutusala
Nälkjate ja tigude tõrjeks põllumajanduslikel ja mitte-põllumajanduslikel aladel, katmikalal.
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EUH401
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Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Mitte saastata vett toote või selle pakendiga (mitte puhastada
pritsimisseadmeid pinnaveekogude lähedal, vältida saastamist läbi lauda ja
teede drenaažide).
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90
„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest
tulenevaid kasutuspiiranguid.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Pakend: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 500 kg, 960-1000 kg
Loa valdaja:
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Saksamaa∙ www.neudorff.de
Tootja:
W. Neudorff GmbH KG, Otto-Brenner Straße 13-15, 21337 Lüneburg, Saksamaa
Turustaja:
BALTIC AGRO AS,
Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald,
EE-75306 Harjumaa, Eesti
Tel.: +372 606 2260
Fax.: +372 606 2278
www.balticagro.ee
SCANDAGRA EESTI AS
Tähe 13,
EE-71020 Viljandi, Eesti
Tel.: +372 515 8788
Fax.: +372 434 9271
www.scandagra.ee

KEVILI Põllumeeste ühistu
Turu 34,
EE - 50104 Tartu, Eesti
Tel.: +372 5595 5755
www.kevili.ee

Esmaabi
Kokkupuutel nahaga: Pesta nahka vee ja seebiga 15 minutit
Kokkupuutel silmadega: Loputada puhta veega 15 minutit.
Sissehingamisel: Pärast sissehingamist minna värske õhu kätte.
Neelamisel: Toote neelamisel pöörduda arsti poole.
Õnnetusjuhtumite puhul võtta ühendust mürgistusteabekeskusega.
Toote toime
Nälkjad ja teod söövad Sluxx HP’d toiduna. Kohe pärast toote allaneelamist lõpetavad nälkjad
ja teod söömise, tagades sellega taimedele kohese kaitse. Sluxx HP on vihmakindel. Sluxx HP
ei ole kahjulik vihmaussidele ega siilidele.
Kasutamine
Toode puistatakse laiali käsitsi või granuleeritud väetise laoturiga. Ei ole soovitav Sluxx HP’d
segada kunstväetise hulka – nimetatud toodete graanulid on eri suurusega ning need
tõenäoliselt eralduvad üksteisest ega jaotu ühtlaselt.
Köögi- ja puuviljaaiad, ehistaimed: Sluxx HP’d puistatakse ridade vahele. Graanuleid ei tohi
laotada ridade peale, kuna need võivad jääda köögiviljadele. Puistata võib näiteks spetsiaalse
ridalaoturiga, kastekannuga või käsitsi.
Kasutamisaeg
Sluxx HP’d soovitatakse kasutada kahjurite ilmumisel või esimeste kahjustuste tekkimisel
soovitavalt varastel õhtutundidel.
Kulunorm 7 kg/ha e. 0,7 g/m² (1 tl)
Korda tõrjet
Kui nälkjate hulk suureneb ning ilmastikuolud on levikuks soodsad, tuleb tõrjet korrata.
Lubatud kasutada maksimaalselt 4 korda.
Kontrollige tõrje tulemust
Kuna nälkjad peituvad enne suremist oma peidukohtadesse (näiteks maapragudesse), siis ei
leidu tõenäoliselt ühtegi surnud nälkjat tõrjealal.
Vastutus
Tootja tagab oma toote kvaliteedi tingimusel, et seda on müüdud originaalpakendis.
Kahjustuste puhul, näiteks vale või ettekirjutusi eirava ladustamise või kasutamise korral ei
võta me endale vastutust. Ilmastiku- ja põllumajanduslikud tingimused, taimesordid,
pritsimistehnika, segamine muude toodetega jne. võivad anda kirjeldatust erinevad tulemused,
või taimekahjustused pärast tootega töötlust. Tootja ega edasimüüja ei võta endale vastutust
nimetatud tagajärgede eest.
Hoiustamine Hoida kuivas kohas.
Pakendi käitlus
Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühi pakend viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

