Actara 25 WG
Taimekaitsevahend
INSEKTITSIID
Preparaadi vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Toimeaine:
250 g/kg tiametoksaam
Kasutusala:
Kahjurite tõrjeks katmikalal lõikelilledel, kurgil ja tomatil.
Pakend:
2 g, 4 g, 20 g, 40 g, 250 g
Eesti reg-nr:
0184/31.10.08
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Tootepartii nr:
vaata pakendilt.
Sisaldab ohtlikku ainet tiametoksaam.
Actara 25 WG´d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Esmaabi. Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud
esmaabimeetmeid. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada
sümptomaatilist ravi.
Hoiutingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla -10ºC ja üle
+35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote
kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja pudenenud preparaati mitte kasutada, vaid 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.

Hoiatus
H410
P391
P501
EUH401
SP1
SPe8

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel
põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.

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.
Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Poola
Tootja/pakendaja: Kwizda AG, Dr. Karl Lueger-Ring 6, 1011 Vienna, Austria.
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company
Esmaabi
Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti.
Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu
rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka
silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise
korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.
Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Toimemehhanism
Actara 25 WG on laia toimespektriga insektitsiid, mis sobib nii imevate kui ka mõnede närivate
kahjurite tõrjeks. Actara 25 WG toimib juure-, lehe- ja varresüsteemselt. Kahjurputukatele
mõjub kiiresti kontaktselt ja seedetrakti kaudu. Actara 25 WG mõjub kahjurputuka
närvisüsteemile. Actara 25 WG on väga efektiivne imevate kahjurite tõrjel (lehetäid). Tõrjub
efektiivselt liblikalisi lehekaevandajaid pikaealistel kultuuridel. Mõningad mardikalised
(kartulimardikas) on samuti hästi tõrjutavad.
Kasutusjuhend
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Kasutusjuhend
Lõikelilled kasvuhoones: lehetäid, ripslased, karilased – 1 pakk (4g)/250-500m²-le. Pritsida
kahjurite ilmumisel, ooteaeg 3 päeva.
Kurk ja tomat kasvuhoones: lehetäid, ripslased, karilased – 1 pakk (4g)/250-500m²-le.
Pritsida kahjurite ilmumisel kuni õitsemiseni, ooteaeg 3 päeva.
Veekulu: 10 l/100m² kohta.
Kultuuri taluvus. Üldiselt taluvad kultuurid Actara 25 WG-ga pritsimist. Tundlike ja uute
sortide puhul kontrollige esmalt taluvust.
Paagisegud
Paagisegudes kasutamisel tuleb eelnevalt katsetada füüsilist sobivust (sademe tekkimist või
koaguleerumist).

Sobivus integreeritud tõrjeks
Jälgida kasulikke putukaid ja kahjureid vastavalt kohalikule tõrjekriteeriumile. Kui on vaja
pritsida mitu korda sama kahjuri vastu, vahetage Actara 25 WG erineva toimemehhanismiga
tootega.
Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täidetakse 1/10-1/4 puhta veega. Seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati,
pannakse segisti tööle ja täidetakse paak veega. Segamist jätkatakse ka pritsimise ajal.
Töölahus tuleb valmistamise järelkohe ära kasutada.
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). Taimed peavad korralikult märguma, kuid
tuleb vältida pritsimislahuse mahavoolamist. Mitte üle doseerida ülekatete ja maksimumnormi
suurendamisega.
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.
Resistentsus
Kasvuaegselt pritsida mitte rohkem kui üks või kaks korda hooajal. Käesoleva toote korduv
kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete kahjurite kahtluse korral kasutage
integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovituste saamiseks võtke
palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk.
Enne preparaadi kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab
kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Kõik soovitused toote
kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote
kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada. Kuna resistentsuse
teket ei ole võimalik ette näha, ei vastuta tootja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud
Actara 25 WG ebatõhusus resistentsete kahjurite tõrjel.

