BUTOXONE®
Taimekaitsevahend
Herbitsiid

ETTEVAATUST!
HÄDAABI TELEFON 112.
Preparaadi vorm: vesilahus
Toimeaine: MCPB 400 g/l
Eesti registreerimisnumber: 0089/10.09.10
BUTOXONE-t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!
Toode sisaldab ohtlikku ainet: MCPB naatriumsool.
Valmistamise partii ja kuupäev: vaata pakendilt.
Kasutusala: Kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks hernel.
Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!
H302 – Allaneelamisel kahjulik.
H318 – Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H411 – Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 – Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P264 – Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja nägu.
P280 – Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P305+P351+P338+ P310 – SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P362 + P364 – Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.
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.
Säilitamistingimused: säilitada kinnises/lukustatavas kohas, originaalpakendis, etiketiga varustatult, kuivas,
jahedas ja ventileeritud kohas temperatuuril mitte alla -5ºC. Garanteeritud säilivusaeg, kinnises
originaalpakendis, kui seda pole avatud ja on säilitatud ettenähtud tingimustes on kaks aastat valmistamisest.
Taara purunemisel: Mahaläinud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud.
Juhul kui lahust pole võimalik teistmoodi ohutustada, eemalda ka kuni 5 cm pinnast. Segu koguda spetsiaalse
markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Loa haldaja:
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter Str. 25
A-4021 Linz,
Austria

Tootja:
NUFARM LIMITED
Wyke, Bradford
West Yorkshire BD 12 9EJ, Suurbritannia

Maaletoojad:
AS Baltic Agro
Rukki tee 8, Lehmja küla,
75306 Rae vald, Harjumaa, Eesti
Tel.: + 372 606 2286

Scandagra Eesti AS
Tartu mnt 56, Ulenurme,
61714 Tartumaa
Tel.: + 372 736 7087

Ettevaatusabinõud: preparaadiga töötades täita tööohutus eeskirju. Kasutada vastavat kaitseriietust, kindaid, silmade/näo ja hingamisteede kaitsevahendeid. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist seebi
ja veega. Vältida preparaadi nahale ja silma sattumist ning pritsimisudu sissehingamist. Töötamise ajal on
keelatud süüa, juua ja suitsetada.
Esmaabi: kannatanu viia ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse puhul asetada/ transportida stabiilses, külili
asendis. Mürgituse kahtluse korral kutsuge arst. Võimaluse korral näidake arstile kemikaali pakendit või
etiketti. Ravi abinõud: esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi. Otsest vastumürki pole teada.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte, vajadusel anda talle hapnikku või teha kunstlikku
hingamist. Suurema ohu korral pöörduda arsti poole. Kokkupuutel nahaga: eemaldada koheselt
preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided ja pesta nahka viivitamatult ohtra vee ja seebiga.
Ärrituse korral pöörduda arsti poole. Sattumisel silma: pesta silmi viivitamatult põhjalikult rohke veega 15
minutit (silmalaud avatud). Kui silmade ärritus püsib, võtta ühendust silmaarstiga. Sattumisel
seedeorganitesse: kui preparaati on alla neelatud, viia kannatanu värske õhu kätte ja helistada koheselt
kiirabisse. Mitte esile kutsuda oksendamist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata. Ärge püüdke teadvusetule
inimesele suu kaudu midagi manustada. Mürgituse sümptomid ebaspetsiifilised.
Töölahuse valmistamine: Täida pool paaki veega, lülita segisti tööle ning lisa vajalik kogus preparaati.
Seejärel töölahust pidevalt segades lisada ülejäänud vesi. Kui paagisegus kasutatakse lisaks teisi herbitsiide,
siis tuleks need paaki lisada enne Butoxonet.
Pritsi puhastamine: 1.Tühjenda prits täielikult põllul. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja
tühjenda paak uuesti äsja pritsitud kultuurile. 2.Täida pritsipaak pesemiskohas poolenisti puhta veega ja lisa
spetsiaalset pritside pesuvahendit või 3 %-list ammoniaagi vesilahust. Pritsi mõne minuti jooksul
pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 15 minutit. Tühjenda prits. 3.Loputa paak,
jaotustoru ja voolikud puhta veega. 4.Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need eraldi pesuainetega. Loputa
paaki veega 5 minuti jooksul ja lase vesi välja läbi poomide ja pihustite. Jälgi, et pesu- ja loputusvesi ei
kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett.
Kasutamisjuhend:
Hernes: 4,5 l/ha herne 3-6 lehe faasis.
Maksimaalne pritsimiskordade arv ühe hooaja jooksul – 1.
Vee kulu: 200-400 l/ha.
Tähelepanu kasutamisel: hoiduda pritsimislahuse kandumisest tuulega kõrvalasuvatele kultuuridele.
Vältida preparaadi pritsimist kõrgetel temperatuuridel (üle +25C) ja intensiivses päikesevalguses. Ei
soovitata pritsida kultuuri, mis on tugevas stressis. NB!
Paagisegud: segatav enamike herbitsiididega, fungitsiididega ja insektitsiididega.
Tähelepanu! Preparaat valmistatakse hoolika kontrolli all ja tootjafirma tagab õieti säilitatud ja
originaalpakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning
soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta
erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud toote vale kasutamine, uued
sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel
polnud võimalik ette näha.

