Premazor Turbo
Herbitsiid
Premazor Turbo on herbitsiid lühiealiste ja pikaealiste kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks
iluaedades, puukoolides ja metsanduses, jõulukuuse istandikes, energiapaju istandikes, samuti ka parklates,
maanteeservades, sissesõiduteedel, kõnniteedel, aiateedel, tuuletõkke aedade ääres, terrassidel ning muudel
mittepõllumajanduslikel aladel.

Premazor Turbo kasutamine pole lubatud üldkasutatavatel aladel sellisel ajal kui seal on söödavad marjad ja
puuviljad.
Premazor Turbo’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Kasutuspiirang: puhvertsoon veepiirist 10 m.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus
läheduses.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal
esineb õitsvat umbrohtu.

Eesti reg-nr.: 0564/10.09.15
Pakendi suurus: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 3 l, 5 l
Toimeained: diflufenikaan 40 g/l, glüfosaat 250 g/l
Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat
Säilivusaeg: 2 aastat
Valmistamise aeg: vaata pakendilt
Partii nr: vaata pakendilt
Loa valdaja: Q-CHEM NV, Leeuwerweg 138, B-3803 Sint-Truiden
Belgia
Tel: +32(0)11 78 57 17
Fax: +32(0)1168 1565
Tootja/pakendaja: Globachem NV, Brustem Industriepark , Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint Truiden, Belgium

Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
(EUH401)
Põhjustab tugevat silmade ärritust. (H319)
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. (H410)
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. (P101)
Hoida lastele kättesaamatus kohas. (P102)
Pärast käitlemist pesta hoolega käed. (P264)
Kanda kaitseprille/kaitsemaski. (P280)
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord. (P305+P351+P338)
Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. (P337+P313)
Mahavoolanud toode kokku koguda. (P391)
HOIATUS

Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. (P501)
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). (SP1)
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10
m pinnaveekogudest. (SPe3)
Premazor Turbo’t võib kasutada umbrohtude tõrjumiseks iluaedades,
puukoolides ja metsanduses, jõulukuuse istandikes, energiapaju istandikes,
samuti ka parklates, maanteeservades, sissesõiduteedel, kõnniteedel,
aiateedel, tuuletõkke aedade ääres, terrassidel ning muudel
mittepõllumajanduslikel aladel.
Premazor Turbo kasutamine pole lubatud üldkasutatavatel aladel sellisel ajal
kui seal on söödavad marjad ja puuviljad.
Kasutusjuhendis antud kulunormide ületamine pole lubatud.
Mitte hoida koos toidu, joogi ja loomasöödaga.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida
Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi
kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid
kasutuspiiranguid.

KASUTUSJUHEND
Üldinfo
Premazor Turbo koostises on kaks toimeainet: diflufenikaan ja glüfosaat.
Diflufenikaan on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid umbrohtude tõrjeks. Pärast pritsimist
moodustab diflufenikaan mullapinnale õhukese kile, mis seotakse tugevasti mullaosakestega. Idanedes läbivad
umbrohud selle pinnasekihi ning omastavad herbitsiidi nii võrsete kui juurte kaudu.
Glüfosaat imendub taimedesse lehtede kaudu ja liigub siis edasi kõikidesse kasvavatesse
taimeosadesse ning juurtesse umbes kümne päevaga.
Kahe erineva toimeaine tõttu mõjub Premazor Turbo nii juba olemasolevatele umbrohtudele kui ka sellistele
umbrohtudele, mis pole veel tärganud. Premazor Turbo mõju kestab 3-4 kuud. Umbrohtude kuivamine on
silmaga nähtav 1-2 nädalat peale pritsimist.
Kasutusala
Premazor Turbo’t kasutatakse kaheiduleheliste umbrohtude ja kõrreliste heintaimede tõrjumiseks. Premazor
Turbo kulunorm on 3,1 l/ha. Töödeldud ala jääb umbrohuvabaks kolmeks kuni neljaks kuuks.
Hea pikaajaline mõju on järgmiste umbrohtude vastu: põldsinep, põldkannike, harilik ristirohi, roomav madar,
pajulill, põld-lõosilm, vesihein, hiirekõrv, kummel, malts, kirburohi, raps, oblikas, iminõges, moon,
põldmailane.
Premazor Turbo mõjub muuhulgas ka järgmistele heintaimedele: rebasesaba, orashein, kastevars, nurmikas,
raihein, rukki-kastehein.
Premazor Turbo koostises olev glüfosaat mõjub muuhulgas ka vaarikale ja põldmarjale.
Premazor Turbo’t võib kasutada iluaedades, puukoolides, metsataimlates, jõulupuude istandustes,
energiapaju istandustes, tuulemurdudes ja sillutatud aladel nagu parkimisalad, teed, sissesõiduteed,
kõnniteed, aiateed, terrassid, hoovid, peale selle veel raudteedel ja tööstuspiirkondades, kus soovitakse
pikaajalist kontrolli umbrohtude üle.
Kulunormid ja pritsimistehnika
Traktori pritsid: Premazor Turbo kulunorm on 3.1 l/ha. Vee kulu on 200-500 l/ha. Kasutada tuleb madala
triiviga pihusteid.
Selgpritsid: 31 ml Premazor Turbot lahustatakse 2,5-10 liitris vees. Saadud töölahus on 100 m2 suuruse pinna
pritsimiseks.
Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.

Pritsimise juhend:
Kasutusala
Pritsimine piirajaga või ilma piirajata
Pritsimise aeg
Sillutatud ja
Ilma piirajata:
Varakevadel, kui
mitteharitavad alad:
Vältida pritsimislahuse sattumist taimedele, mida ei pinnas on niiske ja
•
Parkimisalad
soovita kahjustada.
umbrohi hakkab
•
Teed
tärkama.
•
Sõiduteed
•
Kõnniteed
•
Aiateed
•
Terrassid
•
Hoovid
•
Raudteed
•
Tööstuspiirkonnad
•
Tuuletõkke aiad
Puukultuurid:
Ilma piirajata:
Aprillist juunini, kui
•
Metsa- ja
Ilma piirajata võib pritsida kui pungade
pinnas on niiske,
jõulupuud
puhkemiseni on jäänud 10 või rohkem päeva.
umbrohi on tärganud
•
energiapaju
ja temperatuur on üle
istandus
Piirajaga:
2-4°C.
Peale pungade puhkemist võib pritsida ainult koos
piirajaga.
• Iluaiad, puukoolid
Piirajaga:
Pritsimisel kasutada alati piirajat (kultuure,
sealhulgas taimede juurevõrseid, mida ei soovita
kahjustada, ei tohi pritsida).

Märkused:
• Pritsimise ja vihmasaju vahele peab jääma vähemalt 6 tundi. Vihmahood vähem kui kuus tundi peale
pritsimist võivad vähendada efektiivsust.
• Optimaalne tulemus saavutatakse kui pritsitaval alal on pinnas niiske. Juhul kui pritsitaval alal on
pinnas liiga kuiv, siis võib vihmasadu kuus tundi peale pritsimist mõju suurendada.
• Kui pritsimise ajal on soe kõrge õhuniiskusega ilm, siis on toimeainete imendumine taimedesse ja
transport taimedes kiirem ja optimaalsem. Selline ilm tagab umbrohtudele hea kasvu ja seega ka
Premazor Turbo parema toime.
• Madalad temperatuurid ei vähenda otseselt mõju, kuid kuna siis on taimede kasv aeglasem, on ka
toimeainete transport taimedes aeglasem ning seetõttu on mõju ka hiljem näha. Pritsida ei tohiks
seetõttu ajal, kui on oodata jahedamat ilma või kui võib tulla külma.
• Pritsida tuleks tuulevaikse ilmaga (tuul kuni 4 m/s). Vältida pritsimist keset päeva kui päike on kõrgel
(temperatuur mitte üle 25⁰C).
• Pritsitud alale võib külvata ja istutada kolme kuni kuue kuu pärast peale pritsimist.
• Peale pritsimist ei tohi teha mullatöid, kuna see kahjustab mulla pinnal olevat diflufenikaani ”kilet”.
• Diflufenikaani sisaldavaid tooteid võib kasutada samal alal üks kord kasvuhooaja jooksul.
• Enne pritsitud alale külvamist või istutamist on soovitatav see ala ümber künda juhul kui see toimub
kuue kuu jooksul peale Premazor Turbo kasutamist.
Pritsi puhastamine
Pritsi jäänud Premazor Turbo jäägid võivad kahjustada teisi kultuure, mida pritsitakse sama pritsiga. Kohe
pärast kasutamist tuleb pritsimisseade hoolikalt puhastada sobiva puhastusainega. Puhastada hoolikalt kõik
pihustid, filtrid, voolikud, pump ja pritsipaak.
Pärast töö lõppu tühjendada paak. Puhta veega loputada jaotustoru ja voolikud ning ka paak seest ja väljast,
seejärel tühjendada paak uuesti. Täita paak puhta veega ning lisada spetsiaalne pesuaine. Pritsida mõni minut
pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel segada lahust paagis 10 minutit. Tühjendada paak uuesti. Loputada
paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega uuesti. Hoiduda tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja
loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.
Isikukaitsevahendid
Taimekaitsevahendite käitlemisel tuleks alati kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid nagu kombinesoon,
saapad, kindad ja kaitseprillid.
Esmaabi
Esmaabi sissehingamise korral
Esmaabi nahale sattumisel

: Tagada värske õhu olemasolu hingamiseks. Lasta ohvril puhata.
: Eemaldada saastunud riided ja pesta kokkupuutunud nahka pehme
seebi ja veega ning loputada sooja veega.

Esmaabi silma sattumise korral

: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti
poole.
Esmaabi allaneelamise korral
: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduda arsti
poole.
Hädaabi number: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.
Jääkide ja tühjade pakendite kahjutustamine
Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (P501).
Tühjad pakendid ja taimekaitsevahendite jäägid tuleb toimetada kohalikku jäätmejaama. Tühjad pakendid
tuleb enne kahjutustamist kolm korda puhta veega loputada. Loputusvesi valada pritsipaaki töölahuse
tegemise ajal. Pakendeid ei tohi taaskasutada.
Hoiustamine
Hoida eemal kuumuse ja päikesevalguse eest temperatuuril 1-30⁰C. Säilivusaeg kaks aastat alates valmistamise
kuupäevast.
Resistentsus
Diflufenikaan kuulub PDS inhibiitorite gruppi (HRAC grupp F1) ja hinnanguliselt on tema suhtes resistentsuse
tekkimise oht madal.
Glüfosaat kuulub EPSPS inhibiitorite gruppi (HRAC grupp G) ja hinnanguliselt on tema suhtes resistentsuse
tekkimise oht madal.
Resistentsuse tekkimise ohtu suurendab korduv sama toimemehhanismiga taimekaitsevahendite kasutamine.
Resistentsuse tekkimist soodustada võivate tingimuste vähendamiseks on soovitatav kasutada kas koos või
vaheldumisi erineva toimemehhanismiga taimekaitsevahendeid, mis on efektiivsed olulisemate tõrjutavate
liikide suhtes.
Vastutus
Q-Chem n.v. ei vastuta kahjustuste eest, mis on tekkinud seoses toote ebaõige kasutamise või hoiustamise
tõttu.

