Taimekaitsevahend. Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil.
Penncozeb DG-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Sisaldab ohtlikku ainet: mankotseeb
HOIATUS
EUH401
H317
H361d
H400
P201
P261
P280
P302+P352
P308+P313
P333+P313
P362+P364
P391
P501
SP1

Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Arvatavasti kahjustab loodet.
Väga mürgine veeorganismidele.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Vältida tolmu/pihustatud aine sissehingamist.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/
Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse telefon: 16662 või +372 626 93 90.

Toimeaine ja sisaldus: mankotseeb 750 g/kg

10 KG

Preparatiivne vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Registreerimise number ja kuupäev: 392/25.11.10
Partii nr.: vaata pakendilt
Pakkimise kuupäev: vaata pakendilt

Ohutusnõuded
Ohutuse tagamiseks järgida kehtivaid taimekaitsevahendite kasutamise nõudeid ja muude kehtivate ohutuseeskirjade nõudeid.
Esmaabi
Nahale sattumisel koheselt eemaldada saastunud rõivad ja pesta rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel koheselt loputada avatud silma voolava vee all
15 min. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti. Allaneelamisel koheselt loputada suud veega. Teadvusel kannatanule anda
kohe juua ohtralt vett. Vältida oksendamist. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti. Sissehingamisel koheselt toimetada
kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Keskkonnakaitse
Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Taara purunemisel väljavoolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale. Järgida kehtivate ohutuseeskirjade nõudeid.
Hoiustamine
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis, jahedas, päikese eest varjatud, hea ventilatsiooniga kohas. Hoida eraldi toiduainetest, joogiveest, ravimitest,
kosmeetikavahenditest, väetistest, seemnetest ja loomasöödast. Vältida preparaadi külmumist. Nõuetekohasel hoidmisel avamata originaalpakendis on
säilivusaeg 2 aastat.
Kasutamine
Kulunorm on 2,0 kg/ha. Soovitav veekulu on 100-600 l/ha. Lubatud kasutada kuni 8 korda hooajal 7-päevaste vahedega. Ooteaeg on 7 päeva. Kartulitaimede pritsimisega alustada enne haigustunnuste ilmumist. Pritsmisaja valikul jälgida nakkusohu suurust. Esimene pritsimine on soovitav teha hiljemalt
reavahede sulgumisel. Parima tulemuse saamiseks on oluline tagada kogu taime täielik kaetus pritsmislahusega.
Preparaadi tõhusust võib muuhulgas vähendada resistentsete seenetüvede esinemine põllul. Penncozeb on segatav paljude insektitsiidide ja fungitsiididega. Segu kõlblikkuse testimiseks on soovitav teha enne kasutamist katse väikeses mahus ja väikesel alal.
Pritsimislahuse valmistamine
Täita pritsipaak poole vajaliku veekogusega ja käivitada segisti. Lisada vajalik kogus preparaati. Lisada ülejäänud veekogus. Kasutada koheselt. Pritsimise
ajal segada.
Pritsi puhastamine
Prits läbi uhtuda vee ja sobiva pesuvahendiga. Pihustid, sõelad ja filtrid pesta eraldi.
Taara kahjutustamine
Taara korduvkasutamine ei ole lubatud. Tühi pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete vastuvõtukohta.
Preparaadi jäägid ja puhastamata pakendid on keskkonnaohtlikud ja kuuluvad hävitamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.
Vastutus
Toode on kõrge kvaliteediga ja tootja usub, et see on kõlblik etiketil toodud otstarbeks. Siiski tuleb silmas pidada, et ei tootjal ega edasimüüjal pole võimalik
kontrollida toote hoiustamise, käitlemise ja kasutamise tingimusi ja asjaolusid, mis kõik võivad mõjutada toote omadusi ja toimimise tõhusust. Samuti ei saa
tootja ega edasimüüja töötajad kontrollida toote hoiustamise, käitlemise ja kasutamise tingimusi sõltumata sellest kas nad juhendavad või abistavad selle
toote kasutamisel või mitte.
Sellest tulenevalt on välistatud kõik garantiid toote kvaliteedi, kõlblikkuse ja toimivuse kohta ükskõik milliseks otstarbeks mistõttu tootja ega edasimüüja ei
aktsepteeri vastutust mistahes tõhususe puudujäägi, kahju või vigastuse eest.

Maaletooja:

Loa omanik:
UPL Europe Ltd
The Centre, Birchwood Park,
Warrington, Cheshire WA3 6YN, Suurbritannia.
Telefon: +44 (0)1925 859000
Faks: +44 (0)1925 817425
Tootja ja pakendaja:
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