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Fungazil® MLF 50
Taimekaitsevahend. Fungitsiid.

Puhtimisvahend suvi- ja taliodrale ning suvi- ja talinisule.
Sisaldab 50 g/l (4,89% w/w) imasaliili vedelat lahust. Preparaadi vorm: Mikroemulsioon.
Eesti reg-nr. 0254/31.10.08
Fungazil® MLF 50 võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

HOIATUS
H351
H410
P201
P273
P308+P313
P391
P501
EUH401

KASUTUSJUHEND
Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Vältida sattumist keskkonda.
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

HÄDAABI TELEFON MÜRGITUSTE VÕI TRANSPORDI KÜSIMUSTES IGAL
AJAL 0044 208 762 8322
Töödeldud seemneid mitte kasutada söödaks ja toiduks.
Töödeldud seemnete pakendite korduvkasutamine on keelatud.
Antud avaldus peab olema sildilt selgesti loetav või siis pakendile kinnitatud selliselt, et silt
jääks loetavaks seni kuni pakendi kogu sisu on kasutatud.
Ettevaatusabinõud: Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. Individuaalkaitsevahendeid tuleb pärast kasutamist hoolikalt puhastada. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad.
Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid.
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee
sattumist veekogudesse, kanalisatsiooni, joogiveeallikatesse.
Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetada kohe töötamine ja kutsuda arst. Kannatanu
viia ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu puhul asetada/transportida stabiilses, külili
asendis.
Eemaldada kohe preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided.
Nahale sattumisel pesta kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga.
Silma sattumisel loputada rohke värske ja puhta veega 15 minuti jooksul. Pöörduda arsti
poole.
Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja korral näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Ravi sümptomaatiline.

Pakendid: 1000 liitrit
Hoida külmumise eest
Partii number: Vaata pakendit
Tootmise kuupäev: Vaata pakendit
Loa haldaja ja toote valmistaja:
UPL Europe Ltd
The Centre, 1st Floor
Birchwood Park, Warrington
Cheshire, WA3 6YN
United Kingdom
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Toimemehhanism: Fungazil® MLF 50 on süsteemne, kaitsva ja raviva toimega puhtimisvahend, mille toimeaine imasaliil tagab pikaajalise kaitse odra-triiptõve (Helmintosporium gramineum), odravõrklaiksuse (Pyrenophora teres), odra-pruunlaiksuse (Bipolaris sorokiniana) ja juuremädanike (Fusarium spp.) vastu. Toimib seemne
pinnal ja ka seemnes, peatades haiguse enne kui see kahju tekitab.
Kulunorm: 1,0 l/ t seemnete kohta. Kasutada lahjendamata.
Kasutusaeg: Puhtida enne külvi varakevadel. Puhitud seemned külvata võimalikult kohe pärast puhtimist.
Mitte säilitada puhitud seemneid üle 6 kuu.
Kasutamise juhend: Fungazil® MLF 50 võib kasutada ainult seemnevilja töötlemiseks. Puhtida ainult spetsiaalsete puhtimismasinatega kas välistingimustes või hea sundventilatsiooniga siseruumides.
Mitte puhtida üle 16% niiskusesisaldusega seemneid, samuti ei tohi seemnete niiskusesisaldus pärast töötlemist ületada 16%. Töödeldud seemneid hoida kuivas ja tuuletõmbuseta ruumis.
Fungazil® MLF 50-ga puhtimine võib vähendada seemnete idanemist, eriti kui need on kasvanud, koristatud
või hoiustatud ebasoodsates tingimustes.
Resistentsus: Paljude fungitsiididega on oht kasutatava toimeaine suhtes resistentsete biotüüpide tekkimiseks. Fungazil® MLF 50 toimeaine kuulub sterooli biosünteesi inhibiitorite klass 1 hulka (imidasool, FRAC
grupp G!, FRAC grupi kood 3), mille riski resistentsuse tekkimisel hinnatakse keskmiseks.
Resistentsuse tekkimise riski suurendab korduv samatüübiliste toodete kasutamine. Riskide vähendamiseks
tohib toodet kasutada üks kord aastas/kasvuperioodil. Resistentsus riskide vähendamiseks on soovitav erineva toimeainega ja asjaomaste liikide suhtes hea efektiivsusega tooteid segada või vahetada.
Puhtimistehnoloogia: Et tagada seemnete hea idanevus, on väga tähtis, et puhtimine saaks tehtud ühtlaselt
ja väga kvaliteetselt. Ainult nii saab tagada preparaadi parima kontakti kõikide seemnetega ja tagada seemnete täieliku kaitse. Enne tööleasumist kontrollida puhtimismasina puhtust ja pihustite korrasolekut. Pärast pikemaid tööseisakuid ja pärast töö lõpetamist tuleks puhtimismasin korralikult loputada ja puhastada kasutades
etanooli või isopropanooli.
Töödeldud seemneid võib müüa ainult kinnistes pakendites, varustatuna hoiatava tekstiga kasutatud
puhtimisvahendi kohta.
Taara purunemisel: Katta väljavoolanud preparaat liiva, saepuru või absorbendiga kuni segu on täielikult läbi
imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Suurte koguste korral pöörduda maaletooja firma poole.
Pakendite kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakend
vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Kasutatud pakendid on soovitav kokku koguda ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendeid võib käidelda ka tavajäätmena.
Hoiutingimused: Tagatud säilivusaeg õigel temperatuuril ladustatuna on minimaalselt kaks aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas,
kuivas ja lukustatud kohas mitte alla -20 °C ja üle +40 °C. Mitte hoida lahtise tule läheduses. Kuumenemisel
võivad eralduda mürgised gaasid. Mitte lasta külmuda.
Kasutaja risk: Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis
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 muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika,
taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.
Kõikides lisaküsimustes pöörduda maaletooja poole.
Vastutus: Toode on kõrge kvaliteediga ja usutavasti on see kõlblik etiketil toodud otstarbeks, kuid kuna tootjal
ega edasimüüjal ei ole võimalik kontrollida toote ladustamist, käitlemist, segamist, kasutamist, mullatingimusi,
kasutatavat tehnoloogiat, kahjurorganismide resistentsust, ilmatingimusi ja muid asjaolusi nii enne kasutamist,
kasutamise ajal kui ka peale kasutamist, mis kõik võivad mõjutada toote omadusi ja toimimise tõhusust, on
välistatud kõik garantiid toote kvaliteedi, kõlblikkuse ja toimivuse kohta ükskõik milliseks otstarbeks mistõttu
tootja ega edasimüüja ei aksepteeri vastutust mistahes tõhususe puudujäägi, kahju või vigastuse eest, mis
tuleneb toote hoiustamisest, käitlemisest, rakendamisest või kasutamisest. Tootja ega edasimüüja töötajad ei
saa kontrollida toote hoiustamise, käitlemise ja kasutamise tingimusi sõltumata sellest kas nad juhendavad või
abistavad selle toote kasutamisel või mitte.

FUNG/EE/1000L/F/0316/UPL

03/16EE 10066/20066

22.03.2016 11:49:59

