Reglone Super
Taimekaitsevahend
DESIKANT
Preparaadi vorm:
Toimeaine:
Kasutusala:
Eesti reg.nr.
Pakend:
Valmistamise kuupäev:
Tootepartii number:

Vesilahus (SL)
150 g/l dikvaat
Taimede koristuseelseks närvutamiseks.
0054/01.07.05
5 l, 10 l
vaata pakendilt
vaata pakendilt

Sisaldab ohtlikku ainet dikvaat. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Reglone Super`it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi. Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud
esmaabimeetmeid. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Säilitamistingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle 30ºC. Ärge laduge konteinereid
kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu
on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine. Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada
pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud
pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Ettevaatust
H290
H302
H315
H318
H331

Võib söövitada metalle.
Allaneelamisel kahjulik.
Põhjustab nahaärritust.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Sissehingamisel mürgine.

H335
H372
H410
P234
P260
P280
P302 + P352
P304 + P340

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Pikaajalisel või korduval kokkupuutel kahjustab elundeid.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida üksnes originaalpakendis.
Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastus /kaitseprille/kaitsemaski.
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada
mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
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.
P310
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P390
Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501
Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Poola
Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
Esmaabi
Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode
satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske nahapindu rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel
loputada 15 minuti jooksul rohke veega, ka silmalaugude alt ja pöörduda arsti poole. Kemikaali
allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.
Allaneelamise korral kutsuda esile oksendamine. Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu
sattumist hingamisteedesse.
Toimemehhanism
Reglone Super mõjub kõige efektiivsemalt kaheidulehelistele umbrohtudele ja kultuuridele. Kuivatab
lehestiku ja võimaldab seega praktilise ja ökonoomse koristuse. Kiirendab taimede kuivamise
protsessi, eriti kui vili on ebaühtlaselt valminud. Reglone Super on kiire ja usaldusväärse toimega isegi
siis, kui vihma tuleb lühikese aja jooksul pärast pritsimist. Toimib kiiremini kuuma päikesepaistelise
ilmaga ja põhjalikumalt külma sombuse ilmaga. Reglone Super mõjub taime roheliste osade kaudu.
Kokkupuutel mullaga on toime inaktiveeritud.

Kasutusjuhend
Kultuur

Kulunorm l/ha

Kartul

2,0

Raps

2,0-4,0

Pritsimise aeg

Ooteaeg/ tööoode

2 nädalat enne kartuli
koristamist
80-90% kõtradest on
pruunistunud

10/-

Seemnete täisküpsuse
alguses
75-90% kauntest on
pruunistunud
20-40% liitseemikuist on
küpsed
Seemnete täisküpsuse
alguses
Alumised kaunad on
kollased ja seemne
sooneke must
75-90% nuttidest on
pruunistunud

10/-

7/-

Seemnepõllud
Kapsas

2,0-3,0

Lutsern

2,0-4,0

Peet

4,0-6,0

Porgand

2,5-3,0

Põlduba

4,0-5,0

Ristik

3,0-4,0

7/7/10/10/7/-

Kasutamine rapsil
Pritsitakse kasvufaasis 85-87. Rapsitaime ülemise osa kõtradel on enamik seemnetest pruunikirjud,
mõned veel rohelised; keskmise osa kõtradel on 80-90% seemnetest pruunid; alumisel osal on enamik
seemnetest mustad.
Koristamine 7 päeva pärast pritsimist (seemnete niiskuse sisaldus 12-15%).
Pritsimiskordade arv: 1
Vee kulunorm: 200-400 l/ha
Paagisegud
Reglone Super`it võib segada karbamiidi või magneesium-kloraadiga. Kahtluse korral kontrollige
sobivust firma esindusest. Enne segamist veendu, et mõlema komponendi jaoks on täidetud
kasutusjuhendid ja kultuurid on õiges kasvufaasis.
Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täita poolenisti veega. Lisada vajalik kogus Reglone Super`it, segada ning lisada
ülejäänud vesi kuni paagi täitumiseni.
Pritsimistehnoloogia
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel
määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha
kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s),
vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud puhta
veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.
Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad meie praegustel teadmistel. Kuna toodet ja selle
mõju võivad mõjutada tootja kontrollivälised tegurid (näit: hoiustamistingimused, äärmuslikud
klimaatilised tingimused, äärmuslikud mullastiku tingimused, väär kasutamine või resistentsed
umbrohud), ei vastuta tootja kõnealustest teguritest tingitud kahju korvamise eest.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company

