APPLESMART 3,3 VP
Professionaalseks kasutamiseks
Toimeaine: 1-metüültsüklopropeen (tsüklopropeeni derivaatide rühma ühend) – 33 g/kg (3,3%).
Preparaadi vorm: aure vabastav toode (VP)
Loa omanik: INNVIGO Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Varssavi, tel. +48 22 468 26 70,
e-post: biuro@innvigo.com
Tootja ja pakkija: Innvigo Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 178, 02 - 486 Varssavi, Poola
Säilitusaeg: 2 aastat
Eesti reg-nr: 724/29.08.18
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või kaitsemaski.
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.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
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.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
MÕJU KIRJELDUS
Kasvuregulaatorite rühma toimeaine, mida kasutatakse õunte kõvaduse säilitamiseks,
üleküpsemisprotsesside edasilükkamiseks ja plekkide vähendamiseks külmhoidlas ladustamise ajal
(tavaline ja kontrollitav atmosfäär). See toimib, inhibeerides etüleeni tootmist ja etüleenist tulenevaid mis
tahes protsesse puuviljades, mis on nii puuvilja enda tekitatud kui ka keskkonnast võetud. Aine on
formuleeritud pulbrina vees lahustuvates kotikestes, mis pärast veega segamist vabastavad lenduva
toimeaine, mis seejärel tungib õuna kudedesse.
TOOTE KASUTAMINE
ÕUNAPUU (säilitamiseks mõeldud puuviljad)
Toote maksimaalne kulunorm ühekordseks kasutamiseks: 0,068 g/m3 jahedas hoidmiseks
Toote soovitatav kulunorm ühekordseks kasutamiseks: 0,037–0,068 g/m3 jahedas hoidmiseks
Töötlemise aeg: Säilitamiseks mõeldud õunad tuleks koristada optimaalses küpsusastmes. Töötlemine
peaks toimuma 7 päeva jooksul peale saagi koristamist, mida on hoitud pärast külmhoidlas temperatuuril

alla 10° C või 3 päeva jooksul pärast puuviljade koristamist, mis on oodanud töötlemist temperatuuril üle
10° C. Töötlemist võib teostada mis tahes temperatuuril, minimaalsest soovituslikust sordi säilitamiseks
sobivast kuni 20° C, samuti jahutamisel sobival temperatuuril.
Maksimaalne töötlemiste arv säilitatud puuvilja partii kohta: 1
Lenduva toimeaine vabanemiseks soovitatav veekogus: 8 kuni 10 l aine koguse 10 g kuni 70 g kohta.
TÖÖTLEMINE
Enne töötlemist mõõtke külmhoidla mahutavus, et määrata aine vajalik kogus. Veenduge, et külmhoidla
on tihedalt suletud. Valige kotikesed, mis sisaldavad doseeritud toimeaine kogust vees lahustuvates
kiledes nii, et aine kogus vastab ühekordseks kasutamiseks vajalikule aine kulunormile, ilma kulunormi
ületamata. Täitke vee segunemiseks pumbaga varustatud konteiner veega ja asetage see külmhoidla
ukse vahetusse lähedusse. Käivitage pump ja visake õigesti valitud toimeaine kogusega kilekotid veega
mahutisse. Kile lahustub 2 minuti jooksul. Vahepeal lahkuge külmhoidlast, sulgedes selle tihedalt ja
kaitstes volitamata isikute juurdepääsu eest ning paigaldage silt „Suletud – mitte siseneda“. Ärge avage
ruumi 24 tunni jooksul. Selle aja möödumisel lülitage ventilatsioon sisse, avage külmhoidla ja ventileerige
seda enne sisenemist 15 minutit.
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Soovitatav toimeaine sisaldus õhus peaks olema vähemalt 1,22 mg/m3 ja mitte üle 2,24 mg/m3
külmhoidla täitetiheduse korral 250 kg puuvilja/m3.
Aine toime võib olla vähem efektiivne halvemas seisundis puuviljadel (sealhulgas nakatunud), mis olid
juba enne ladustamist üleküpsenud või kui koristati ebasobivas küpsusfaasis.
OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED
Ohutusabinõud kasutajatele ja operaatoritele.
Ärge toote kasutamisel sööge, jooge ega suitsetage.
Kasutage kaitsekindaid, kaitseprille ja näomaski ning kaitseriietust, et kaitsta töötlemise ajal
taimekaitsevahendi mõju eest.
Pärast kasutamist peske hoolikalt käsi.
Keskkonnakaitsega seotud ettevaatusabinõud.
Ärge saastage vett taimekaitsevahendi ega selle pakendiga.
Ärge puhastage töötlemisseadet pinnavee läheduses.
Vältige saastumist taluõuedelt ja teedelt äravoolu teel. Koguge mahavoolanud toode koheselt kokku.
Tootega töötlemise aja ja päeva, mil inimesed ja loomad võivad tootega töödeldud piirkonda
(ennetusperiood) siseneda, vaheline periood: 24 tundi.
TAIMEKAITSEVAHENDI JA SELLE PAKENDI HOIUSTAMISE JA OHUTU UTILISEERIMISE
TINGIMUSED
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Hoiustage taimekaitsevahendit:
- kohas või rajatises, kus on selleks sobivad lahendused kaitseks keskkonna saastumise vastu ja
lubamatute isikute juurdepääsu eest;
- originaalpakendis viisil, mis hoiab ära kokkupuute toiduga, joogiga või söödaga,
- temperatuuril 0°C–30°C.

Tühjade taimekaitsevahendite pakendite kasutamine muudel eesmärkidel on keelatud.
Kasutamata toode tuleb anda ohtlike jäätmete kogumiseks volitatud asutusele.
Tühjad tootepakendid tuleks tagastada taimekaitsevahendite müüjale. Kui teil on pakendi käitlemisega
seotud kahtlusi, pöörduge taimekaitsevahendite müüja poole.
ESMAABI
Antidoot: puudub, ravida sümptomaatiliselt
Kui arstiabi on vajalik, näidake arstile pakendit või etiketti.
Silma sattumisel: loputage mitu minutit pidevalt veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on silmas
ja seda on lihtne teha – jätkake loputamist.
Kui silmaärritus püsib: pöörduge arsti poole.

