Atena 480 EC
Taimekaitsevahend
Insektitsiid naeri-hiilamardika tõrjeks tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil.
Toimeaine: kloorpürifoss 480 g/l
Preparatiivne vorm: emulsioonikontsentraat
Sisaldab ohtlikke aineid: kloorpürifoss, aromaatsed C10 süsivesinikud,
kaltsiumdodetsüülbenseensulfonaat
Atena 480 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Pakendid: 1 l, 5 l
Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Eesti registreerimisnumber: 0668/20.03.17
Toode on kasutamiskõlblik vähemalt 2 aastat alates selle valmistamisest.
Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril
Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai –
400 050, India
Kasutuspiirang: veeorganismide kaitsmiseks peab pinnaveekogude vahele jätma 15 m
puhvervööndi, kuhu ei pihustata vahendit. Atena 480 EC kasutaja peab kasutama sellist
pritsimistehnikat, mis vähendab triivi vähemalt 70%.

Ettevaatust
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H301 Allaneelamisel mürgine.
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P210 Hoida eemal soojusallikast/kuumadest pindadest /sädemetest/leekidest ja muudest
süüteallikatest. – Mitte suitsetada.
P261 Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P330 Loputada suud.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik
saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
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.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
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).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 15 m
pinnaveekogudest.
SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel
põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada
ajavahemikus 22:00-05:00.
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90
„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest
tulenevaid muid kasutuspiiranguid.
Toimemehhanism
Atena 480 EC on insektitsiid, mida tarnitakse emulsioonikontsentraadina. Atena 480 EC on
kontaktse ning mittesüsteemse toimega, mõjutades nii putukate seedesüsteemi kui ka
hingamisteede tegevust. Toodet kasutatakse peamiselt poompritsiga.
Kasutamine
Kasutatakse tali- ja suvirapsil ning tali- ja suvirüpsil naeri-hiilamardika (Meligethes aeneus)
tõrjeks.
Kulunorm 0,6-0,8 l/ha.
Pritsida kohe kui taimikus esineb hiilamardikaid (BBCH 55-59: enne õitsemist, õiepungade
moodustumise algusest kuni esimeste nuppude kroonlehed on värvunud).
Soovituslik veekulu 300 l/ha.
Soovitatav pritsida keskmise piisasuurusega.
Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1
Töölahuse valmistamine ja seadmete puhastamine

Enne töölahuse valmistamist arvutada selle täpne vajaminev kogus.
Pritsipaak täita 1/3 veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus Atena 480 EC-d
pritsipaaki ja täita paak vajamineva koguse veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne
tööd ja pritsimise ajal.
Kõik töötlemise seadmed ja saastunud kaitseriietus tuleb pesta puhta veega või lahjendatud
puhastusvahendiga ja loputada. Tuleb olla ettevaatlik, et ei saastaks vooluveekogusid
saastunud pesuveega. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.
Väldi tööriietele sattumist. Kui vahend on sattunud tööriietele, eemaldada saastunud riided ja
pesta nahka koheselt.
Puhastage seadmeid kohe pärast kasutamist spetsiaalse puhastusvahendiga.
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta
veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks
vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad
pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.
Töölahuse jäägi käitlemine
Kui pritsimisel jääb väike kogus töölahust üle, lahjendage seda vähemalt kümme korda veega,
ja pritsige töödeldud alale.
Ettevaatusabinõud
Toote kasutamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Halva enesetunde korral võtta koheselt
ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Tööoode: Töödeldud alale ei või minna enne töödeldud taimede kuivamist. Ooteaeg puudub.
Säilitamine
Hoidke originaalpakendis, tihedalt suletuna lukus, kuivas, ventileeritavas hoiuruumis. Hoida
temperatuuril 5-30 ° C. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Kaitsta valguse ja
niiskuse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Esmaabi
Üldine nõuanne: kui toodet on juhuslikult alla neelatud või ilmneb terviseprobleeme (nt
iiveldus, silmade ärritus, allergiline nahareaktsioon vms), teavita sellest oma perearsti, ja anna
talle toote etikett või infoleht.
Kui inimene on teadvuseta, panna ta külili asendisse. Jälgida hingamist, vajadusel teha
kunstlikku hingamist.

Sissehingamisel: Eemaldada kokkupuuteallikas ja viia kannatanu värske õhu kätte; kui
sümptomid püsivad, pöörduda arsti poole,.
Nahale sattumisel: Eemaldada kohe saastunud riided ja pesta sooja vee ja seebiga.
Silma sattumisel: Loputada kohe avatud laugudega silmi rohke veega vähemalt 15 min.
Kontaktläätsed (kui on) eemaldada pärast esimest 5 min ning jätkata loputamist. Ärrituse
tekkimisel ja püsimisel võtta ühendust silmaarstiga.
Allaneelamisel: Oksendamist mitte esile kutsuda. Pesta kohe suud veega (ainult teadvusel
inimesel). Ei tohi kunagi anda midagi teadvuseta inimesele. HELISTADA kohe arstile ja
näidata toote pakendit või etiketti ja / või ohutuskaarti.

