Trimmer® 500 WG
Taimekaitsevahend
HERBITSIID
Toimeaine: metüültribenuroon 500 g/kg
Preparatiivne vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Trimmer 500 WG on süsteemne herbitsiid, mis on mõeldud kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks
tali- ja suvinisus, tali- ja suvitritikales, tali- ja suviodras ning rukkis ja kaeras.
Preparaat on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Hoiatus
H410

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH208
P102
P391
P501
SP1

Sisaldab metüültribenuroon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Mahavoolanud aine 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 drenaažide).
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
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.
Pakend: 25 g, 50 g, 100 g
Eesti reg.-nr.: 0533/30.10.14
Valmistamise aeg ja partii nr.: vaata pakendil.
Säilivusaeg: 2 aastat.
Pakend: 25 g, 50 g, 100 g
Loa haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad
Tel.: +31 33 494 84 94

Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd.
P.O. Box 262, Ashdod, 77102 Iisrael
Tel.: +972-8-8515350
Faks: +972-8-8522806

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI
KASUTUSJUHEND.
VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI
NÕUDEID.

ÜLDINFORMATSIOON
Trimmer 500 WG on laia toimespektriga süsteemne herbitsiid, mis on mõeldud kaheiduleheliste
umbrohtude tõrjumiseks tali- ja suvinisus, tali- ja suvitritikales, tali- ja suviodras ning rukkis ja kaeras.
Trimmer 500 WG on vees dispergeeruvad graanulid, mille koostises on 500 g/l metüültribenurooni.
TOIMEMEHHANISM
Trimmer 500 WG toimeaine metüültribenuroon kuulub sulfonüüluurea keemilisse klassi.
Metüültribenuroon blokeerib ensüümi atsetolaktaat-süntetaasi sünteesi (ALS-inhibiitor). Ilma selle
ensüümita ei saa umbrohi sünteesida aminohappeid, mis on valkude koostisosa. Suutmata sünteesida
valke, peatub umbrohu kasv ja mõne aja pärast see hävib. Trimmer 500 WG on väga selektiivne teravilja
suhtes ja tal ei ole kahjulikku mõju kasvatavale kultuurile.
MÕJU UMBROHULE
Trimmer 500 WG satub umbrohtudesse läbi lehtede, varte ja mingil määral juurte kaudu ning süsteemselt
kantakse kudedesse. Peale Trimmer 500 WG -ga pritsimist seiskub umbrohtude kasv juba mõne tunni
möödudes. Herbitsiidi esimesteks toimemärkideks on umbrohtude muutunud värv (sagedamini värv
muutub heledamaks või roosakaks, lillakaks), klorootilised laigud. Soojades ja niisketes ilmatingimustes
on mõju parim. Umbrohi hävib sõltuvalt kasvutingimustest 2-4 nädala jooksul peale pritsimist. Vähem
tundlikud umbrohud otseselt ei hävi, kuid nende kasv aeglustub tunduvalt.
Kõige kergemini on umbrohud tõrjutavad siis, kui nad on aktiivselt kasvavad ning 2-4 lehe faasis.
Suuremate umbrohtude hävitamiseks on vaja suuremaid herbitsiidi koguseid ning sel juhul hävivad ainult
Trimmer 500 WG -le tundlikud umbrohud.
TRIMMER 500 WG-i EFEKTIIVSUS
Väga tundlikud/ tundlikud umbrohud:
Põldsinep (Sinapsis arvensis)
Raps (Brassica napus)
Harilik kesalill (Tripleurospermum perforatum)
Rukkilill (Centaurea cyanus)
Kõrvikud (Galeopsis tetrahit)
Põld-lõosilm (Myosotis arvensis)
Teekummel (Matricaria recutita)
Harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris)
Põldlitterhein (Thalaspi arvense)
Iminõges (Lamium)
Valge hanemalts (Chenopodium album)
Harilik malts (Atriplex patula)
Kahar kirburohi (Polygonum lapathifolium)
Põldmagun (Papaver dubium)
Harilik nälghein (Spergula arvensis)
Vesihein (Stellaria media)
Harilik puju (Artemisia vulgaris)

Harilik punand (Fumaria officinalis)
Harilik linnukapsas (Lapsana communis)
Põldkannike (Viola arvensis)
Konnatatar (Polygonum aviculare)
Põld-konnatatar (Fallopia convulvulus)
Põldohakas (Circium arvense)
Nõges (Urtica)
Vähe tundlikud umbrohud:
Roomav madar (Galium aparine)
Põldmailane (Veronica arvensis)
KASUTUSSOOVITUS
Tali- ja suviteravili
Kasutusnorm: 15-22,5 g/ha Trimmer 500 WG + pindaktiivne aine (PAA)
Kasutusaeg: alates 2 lehest kuni viimase lehe faasini (lipulehe keelekese ilmumiseni) (BBCH 12-39).
Suurim pritsimiste arv – 1
Soovitatav vee hulk: 100-400 l/ha.
Kasutades Trimmer 500 WG-d on soovitatav lisada pindaktiivset ainet (PAA) selleks, et tõhustada ja
kiirendada herbitsiidi läbitungimist umbrohu sisse. See tagab parema efektiivsuse ja suurema
vihmakindluse.
Koirohu ja ohaka hävitamiseks on parim aeg siis, kui nad on idanenud, kuid kasvanud mitte üle 10-15 cm.
Juhul, kui need umbrohud on suuremad, on soovitatav pritsida Trimmer 500 WG-d segatuna fenoksürühma herbitsiididega.
Vähene külm ei mõjuta Trimmer 500 WG efektiivsust, kuid selle mõju võib olla aeglasem. Väga kuiva
ilmaga võib toote efektiivsus mõnede umbrohtude (nt hanemalts) suhtes väheneda.
Trimmer 500 WG-d ei soovitata kasutada põllukultuuridel siis, kui kultuurid on stressis ebasoodsate
keskkonnatingimuste, näiteks pikaajalise külma või põua, liigniiskuse, toitainete puudulikkuse jms tõttu.
Vältida pritsimislahuse sattumist pritsitava ala kõrval kasvavatele taimedele.
VILJAVAHELDUS
Põldudel, kus on kasutatud Trimmer 500 WG-d, võib pärast saagikoristust samal aastal külvata
taliteravilja ja -rapsi. Järgmisel aastal võib kasvatada kõiki kultuure. Kui põllukultuur on ebasoodsate
ilmastikutingimusete tõttu hävinud, võib pärast pritsimist külvata kevadel või varasuvel ainult teravilja.
PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE
Täita pool pritsipaaki veega ja pärast segisti sisselülitamist lisada vajalik kogus toodet. Lisada ülejäänud
vesi ning pindaktiivne aine. Pritsimise vaheaegadel peab segisti olema sisse lülitatud. Kogu lahus tuleb ära
kasutada korraga. Preparaadi normi kindlaksmääramisel kasutada gradeeritud pakendi korki.
SEGAMINE

Trimmer 500 WG-d võib segada paljude registreeritud pestitsiididega. Informatsiooni saamiseks
Trimmer 500 WG segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega vaadake tootja teabematerjale
tema kodulehel või võtke ühendust tootja esindajaga.
RESISTENTSUSE VÄLJAKUJUNEMISE RISKI VÄHENDAMISE ABINÕUD
Metüültribenuroon on vastavalt HRAC-süsteemile klassifitseeritud B-rühma herbitsiidiks. Mistahes
umbrohu populatsioonis võib leiduda vähem tundlikke või looduslikult vastupidavaid üksiktaimi. Kui
samal põllul kasutatakse sama toimega herbitsiididi mitu aastat järjest, siis loodusliku valiku mõjul
vastupidavamad umbrohu taimed paljunevad ja muutuvad domineerivaks. Sama toimemehhanismiga

herbitsiidide pikaajalisel, eriti väikeste normide kasutamisel võib välja kujuneda ka umbrohtude
resistentsus.
Selleks, et vähendada resistentsuse tekkimise ohtu, tuleb kinni pidada etiketil toodud kasutusnõuetest.
Samuti on soovitatav erinevatel aastatel kasutada erineva toimemehhanismiga herbitsiide.
PRITSI PESEMINE
Töö lõpetamisel tuleb pritsipaaki, torustikku ja pihusteid pesta puhta veega ning selleks ette nähtud
pesuvahendiga All Clear Extra (1l/200 l vee kohta) või 1 liiter 3%-list ammoniaaki. Eriti oluline on see
siis, kui sama pritsimisseadet kasutatakse teiste põllukultuuride pritsimiseks, sest mõned kultuurid (nt.
suhkrupeet, raps) on väga tundlikud selle grupi herbitsiidide suhtes.
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE
Toote valamisel pritsimisseadmesse oodata umbes 30 sekundit, kuni valguvad välja viimased tilgad.
Tootejäägid ei tohi ära kuivada. Seejärel tuleb tühjaks saanud pakend loputada. Selleks kohaldatakse
integreeritud loputuseseadet või kolmekordset loputuse meetodit. Taimekaitsepritsi loputamisseadme
olemasolu korral loputada pakendeid 3-5 baarise survevee joaga. Loputusvesi valada pritsipaaki.
Juhul, kui taimekaitsepritsil puudub spetsiaalne loputusmehhanism, täita 25-30% pakendist puhta veega,
keerata kork tihedalt kinni ning loksutada pakendit umbes 30 sekundit, et vesi satuks pakendi kõikidesse
nurkadesse. Loputusvesi valada pritsipaaki töölahuse hulka. Protseduuri korratakse vähemalt kolm korda.
Taimekaitsepritsi pesuvesi pritsitakse eelnevalt töödeldud põllule.
Taara korduvkasutamine on keelatud. Loputatud pakendid on ohtlikud jäätmed, mida tuleb hoida eraldi
muudest jäätmetest. Tühi taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
TOOTE OHUTUSINFO
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis, kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas, toiduainest, joogist
ja söödast eraldi. Pärast tööd või vaheaegadel pesta ennast vee ja seebiga, vahetada riided. Käitlemise ajal
söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

ISIKUKAITSEVAHENDID
Pritsimise ajal kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid: kaitseriietust, kemikaalikindlaid kummisaapaid, kindaid ja vastavat näokatet. Vältida toote sissehingamist, sattumist silma, allaneelamist. Väljas töötamisel
pöörata tähelepanu tuule suunale ja vältida pritsimisudu sissehingamist.
ESMAABI
Halva enesetunde tekkimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või selle etiketti.
Kokkupuutel nahaga: võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka pehme
seebi ja veega. Pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: loputada silma puhta veega vähemalt 15 minuti jooksul ja pöörduda viivitamatult arsti
poole.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Allaneelamisel: arsti loata mitte esile kutsuda oksendamist. Tagada kannatanule rahu. Pöörduda
viivitamatult arsti poole.
Ärge püüdke teadvusetule või krampides inimesele suu kaudu midagi manustada.
SÄILITAMINE
Säilitada tihedalt suletud tootjapakendis kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas, mis on ligipääsetav
üksnes vastava koolituse läbinud personalile. Hoida eraldi toiduainest, joogist ja loomasöödast. Hoida
lastele kättesaamatus kohas. Avatud pakend kasutada ära ühe aasta jooksul. Trimmer 500 WG ei ole
isesüttiv ja ei põhjusta korrosiooni.

Toote mahavalgumisel:
Pühkida harjaga kühvlile või imeda kokku pumbaga, mitte loputada veega. Kokkukorjatud toode panna
suletavasse konteinerisse ja viia ohtlikesse jäätmetesse. Toote mahavalgumisel taimede ja puude läheduses
olevale pinnasele eemaldada kokkukorjamisel pealt ka 5 cm pinnast. Mitte valada jäätmeid
kanalisatsiooni, põhjavette. Kui see juhtub, teatada viivitamatult keskkonnaametile.
Tulekahju korral:
Kutsuda välja tuletõrjujad, teavitada, et tulekoldes on pestitsiide või ka teisi ohtlikke kemikaale, näiteks
väetist. Sobivad kustutusvahendid on CO2, liiv, vaht ja veejuga. Tuletõrjujad peavad kandma
hingamisaparaati, kaitseülikonda. Kui oht on väike, lasta tulel vaibuda iseeneslikult, sest vesi võib
saastada pinnast. Lahtised mahutid jahutada veega väljastpoolt.
MÄRKUS. Tootja ei võta endale vastutust toote efektiivsuse vähenemise eest tingimuste muutumisel,
mida ei olnud võimalik ette näha registreerimise ja toote müügi ajal. Tootja garanteerib toote kvaliteedi,
kui see on tarnitud tootjapakendis, kuid ei vastuta tagajärgede eest, kui on rikutud toote hoiustamis- ja
kasutustingimusi.

