Chambel 6 FS

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeaine: tebukonasool 60 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Kasutusala: triasoolide rühma kuuluv süsteemne fungitsiid suvi- ja talinisu ning suvi- ja taliodra
seemnete puhtimiseks.
Chambel® 6 FS võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikku ainet: tebukonasool.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!
Hoiatus
H361d
H410
EUH208
EUH401
P102
P201
P280
P308+P313
P405
P501
SP1

Arvatavasti kahjustab loodet.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
Hoida lukustatult.
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).

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine
keelatud. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.
Esmaabi: Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kasutada juhendis toodud esmaabi meetmeid ja
mürgistuse kahtluse korral kutsuda arst, arstile näidata pakendit või etiketti. Sissehingamisel:
Kannatanu viia värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti
poole. Kokkupuutel nahaga: Koheselt eemaldada kemikaaliga määrdunud riided. Pesta nahka rohke
vee ja seebiga. Silma sattumisel: Hoida silmalaud lahti ja pesta rohke veega 10-15 minutit. Pöörduda
arsti poole. Allaneelamisel: Pöörduda arsti poole, võimalusel näidata etiketti. Märkus: Teadvusetule
patsiendile ei tohi midagi anda ega kutsuda esile oksendamist.
Taara purunemisel: Mahaläinud vedel preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni
preparaat on täielikult segunenud. Juhul, kui preparaati pole võimalik teistmoodi ohutustada, tuleb
saastunud ala eraldada ja mullale sattunud aine eemaldada. Saastunud pinnasekiht tuleb maha
koorida (vajadusel töödelda absorbeeriva ainega), koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja
anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Pakend: 1, 5, 10, 20, 50, 200 l
Eesti reg-nr: 0367/06.11.09
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Partii nr: vaata pakendilt
Säilivusaeg: minimaalselt 2 aastat valmistamise kuupäevast
AS Baltic Agro
Rukki tee 8, Lehmja küla,
75306 Rae vald,
Harjumaa, Eesti
Tel.: +372 606 2260

Registreeringu valdaja:
Nufarm GmbH & Co. KG
St.-Peter Str. 25
A-4021 Linz
Austria

Scandagra Eesti AS
Tähe 13
71012 Viljandi
Eesti
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

Tootja/pakkija:
„FREGATA“ S.A., ul. Grunwaldzka 497,
80-309 Gdansk, Poola

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning pritsi pesuvee sattumist
veekogudesse ja kanalisatsiooni. Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.
KASUTUSJUHEND
Chambel 6 FS on efektiivne nisul nisu-kõvanõe (Tilletia caries) ja fusariooside (Fusarium spp.) tõrjel;
odral odra-lendnõe (Ustilago nuda), odra triiptõve (Pyrenophora graminea) ja võrklaiksuse
(Pyrenophora teres) varaste arengujärkude tõrjel.
Kultuur
Suvi- ja talinisu

Suvi- ja talioder

Kulunorm
Haigused
l/t
0,5
Nisu-kõvanõgi
(Tilletia
caries),
Fusarium spp. infektsioonid seemnetel,
juuremädanik (Bipolaris sorokiniana,
Fusarium spp.)
0,5
Odra-lendnõgi
(Ustilago
nuda),
Fusarium spp. infektsioonid seemnetel,
juuremädanik (Fusarium spp.), odra
triiptõbi (Pyrenophora graminea),
võrklaiksus (Pyrenofora teres) varastes
arengujärkudes

Puhtimine
0,5 l puhtimisvahendit 5
liitris vees 1 t seemnete
kohta.
0,5 l puhtimisvahendit 5
liitris vees 1 t seemnete
kohta.

Kasutuskordi 1.
JUHENDID SEEMNETE PUHTIMISEKS
Kasutada puhtimisseadmeid, mis sobivad tööks vedelate puhtimisvahenditega.
Seemned puhtida vahetult enne külvamist.
Chambel 6 FS jaoks kasutada ühte puhtimismasina kahest pumbast. Juhul kui pumpasid on ainult üks,
pesta see hoolikalt enne ja pärast Chambel 6 FS kasutamist.

Töödeldud seemet ei tohi kasutada toiduks ega loomasöödaks.
Keelatud on uuesti kasutada kotte, milles on hoitud puhitud seemet.
Puhitud seemne hoidmiseks kasutatavad kotid peavad olema markeeritud kirjaga „Seeme puhitud
Chambel 6 FS-ga, mis sisaldab toimeainet tebukonasool”.
Kui puhitud seeme jääb järgmiseks kasvuhooajaks, kontrollida enne külvamist idanevusprotsenti.
PÄRAST TÖÖ LÕPETAMIST
Puhastada hoolikalt seadmed.
Puhastada isikukaitsevahendid, seejuures kindad ka seestpoolt.
Pesta end vee ja seebiga.
Pesta tööriietus.
SÄILITAMINE
Säilitada lastele kättesaamatult ning eraldi toiduainetest, jookidest ning loomasöödast.
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis. Hoida kuivas ning jahedas hästi ventileeritavas paigas,
eemal tulest ja kergestisüttivatest materjalidest. Säilitada 0 °C - +25 °C juures.
TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE
Enne lahuse valmistamist loksutage pakendit korralikult. Töölahust peab valmistama eraldi mahutis.
Mahuti tuleb esmalt täita sobiva koguse veega ning seejärel lisada vajalik hulk toodet. Valmis
töölahus valada puhtimismasinasse. Segisti peab seejuures töötama. Kogu töölahus tuleb kasutada
ära ühekorraga.
RESISTENTSUS
Tebukonasool on DMI (demetülatsiooni pidurdamine) fungitsiid. Resistentsete seenetüvede
tekkimise vältimiseks on soovitav kasutada vaheldumisi erineva toimemehhanismiga tooteid.
Resistentsete seenetüvede kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset (resistentsed sordid,
külvikord, taimekaitsevahendite kasutamine vastavalt vajadusele jne). Kõige kaasaegsema teabe ja
täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust toote edasimüüjaga.
PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE
Taara korduvkasutamine on keelatud! Taimekaitsevahendi jäägid ja tühjad pakendid tuleb kahjutustada
ohtlike jäätmetena. Tühjad mahutid tuleb loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi kasutada töölahuse
valmistamiseks.
Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse.
Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale
kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.

