Floramite 240 SC
Floramite 240 SC’d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeaine: bifenasaat 240 g/l (22,62%)
Bioloogiliselt mitteaktiivne aine: propaan-1,2-diool
Suspensioonikontsentraat
Säilivusaeg: 2 aastat
Pakendid: 250 ml, 1 l, 5 l
Loa valdaja, tootja ja pakendaja:
Arysta LifeScience Netherlands B.V., Ankerweg 18, 1041-AT Amsterdam, Madalmaad
Loa number: 722/27.08.18

Tähelepanu!
H317 - Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni.
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P260 - Auru ja pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P314 - Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
P333 + P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.
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).
SPe8 - Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada mesilaste
aktiivse lendluse ajal.
Sisaldab ohtlikke aineid: bifenasaat; 1,2-bensisotiasoliin-3-oon.
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 telefoni number: 112, mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.

Toimeviis
Floramite 240 SC on kontaktne akaritsiid, mis on ette nähtud võrgendilestlaste kontrolli all
hoidmiseks põldudel. Antud toode on kontsentreeritud suspensiooni kontsentraadina vees
lahustamiseks ning toimib taime pinnal.
Toode on ette nähtud kasutamiseks iseliikuva või traktorile paigaldatud põllumajandusliku
pihustusseadmega. Käsipritsi kasutamine keelatud!
KASUTUSJUHISED
Maasikas (avamaal)
Punane kedriklest (Tetranychus urticae)

Kulunorm: 0,6 l/ha
Maksimaalne töötlemiskordade arv kasvuhooajal: 2.
Töötlemiskordadevaheline intervall: vähemalt 7 päeva.
Soovitatud veekogus: 1000–1500 l/ha.
Kasutusaeg: kahjustajate ilmumisel märtsist septembrini kasvufaasides BBCH 40-87.
Ooteaeg: 1 päev.
TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMINE AVAMAAL
VÄHELEVINUD KULTUURIDE PUHUL
Kasutusala laiendamine vähelevinud kultuuridele (toote tõhususe või fütotoksilisuse eest
vastutab selle kasutaja)

Lilled ja teised dekoratiivtaimed, kurk, suvikõrvits, vaarikas, aedmurakas
Punane kedriklest (Tetranychus urticae)

Kulunorm: 0,6 l/ha
Maksimaalne töötlemiskordade arv kasvuhooajal: 2.
Töötlemiskordadevaheline intervall: vähemalt 7 päeva.
Soovitatud veekogus lilledele, dekoratiivtaimedele, kurgile, suvikõrvitsale: 1000-1500 l/ha;
vaarikale ja aedmurakale: 1000-1200 l/ha.
Soovitatud: väikeste piiskadega pihustamine.
Ooteaeg: 1 päev.
Punased ja mustad sõstrad
Punane kedriklest (Tetranychus urticae)

Kulunorm: 0,4 l/ha
Maksimaalne töötlemiskordade arv kasvuhooajal: 2.
Töötlemiskordadevaheline intervall: vähemalt 7 päeva.
Soovitatud veekogus: 400–1000 l/ha.
Soovitatud: väikeste piiskadega pihustamine.
Ooteaeg: 1 päev.
Floramite 240 SC kasutusaeg:


lilled ja teised dekoratiivtaimed- kahjustajate ilmumisel märtsist septembrini



kurk- kahjustajate ilmumisel



suvikõrvits- kahjustajate ilmumisel kasvufaasides BBCH 15-89



vaarikas, aedmurakas, punane ja must sõstar- kahjustajate ilmumisel kuni
kasvufaasini BBCH 85.

ETTEVAATUSABINÕUD
JA
SOOVITUSED
VASTAVALT
HEALE
PÕLLUMAJANDUSTAVALE
1. Resistentsuse vältimiseks järgige järgmiseid reegleid:
- Igal kultuuril tohib Floramite 240 SC’d kasutada kuni 2 korda kasvuhooajal.
- Kui kultuuril on vajalik täiendav kahjuritõrje, kasutage teise toimeviisiga
taimekaitsevahendeid.
- Kasutamise
vajadus
tuleb
määrata
vastavalt
kahjustajate
esinemisele.
Taimekaitsevahendit tuleb kasutada viivitamatult, kui kahjurite kahjulikkuse lävi on
ületatud. Ärge oodake kahjurite populatsiooni suurenemist.
- Kasutage ettenähtud kulunormi.
- Järgima peab integreeritud taimekaitse võtteid ning võimalusel ka bioloogilisi meetodeid.
2. Enne toote esmakordset kasutamist kultuuril, viige läbi testimisprotseduur ja veenduge, et
7 päeva jooksul ei teki fütotoksilisi sümptomeid.
3. Tugeva päikesevalguse vältimiseks tuleb kaitstavaid pritsitavaid töödelda hommikul või
õhtul.
TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE
Enne töölahuse ettevalmistamist tuleb määrata vajalik kogus. Valage mõõdetud kogus
vahendit osaliselt veega täidetud pihustuspaaki (segaja peab olema sisse lülitatud). Loputage
tühjendatud anumaid kolm korda veega ja kallake loputusjäägid töölahuse pihustuspaaki.
Lisage vajalik kogus täiendavat vett ja segage põhjalikult.
Pärast taimekaitsevahendi pihustuspaaki valamist, segage lahust mehaaniliselt (kui paak ei
ole varustatud hüdraulilise segajaga).
TÖÖLAHUSE JÄÄKIDE KÄITLEMINE JA VAHENDITE PESEMINE
Töölahuse kasutamise järgsel käitlemisel tuleb arvestada pinnase ja põhjavee saastumise riski
vältimisega:
- üle jäänud pritsimissegu pritsige töödeldud põllule või
- kõrvaldage jäägid tehnoloogilise lahenduse abil, mis tagab toimeainete biodegradatsiooni, või
- kõrvaldage toode mõnel muul kohalikele jäätmekäsitluse nõuetele vastaval viisil.
Peske seadmeid pärast tööd põhjalikult.
Seadmete pesemiseks kasutatud vett tuleb käidelda sarnaselt töölahuse jääkidele.
Rakendage samu isikukaitsevahendeid.
TOOTE OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED
Toodet kasutavate isikute ettevaatusabinõud.
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Töölahuse ettevalmistamisel ja pihustamise ajal kasutada kaitsekindaid ja kaitseriietust, mis
kaitsevad taimekaitsevahendite mõju eest, asjakohaseid jalanõusid (näiteks kummisaapad).
Keskkonnakaitsega seotud ettevaatusabinõud.
Taimekaitsevahend või selle pakend ei tohi saastada vett.
Seadmeid mitte pesta pinnavee läheduses.
Vältige veereostust talude ja teede äravoolukraavide kaudu.
Toote kasutamise ja inimeste/loomade kasutusalale ligipääsu lubamise periood: mitte
siseneda enne töölahuse täielikku kuivamist taimede pinnal.

TAIMEKAITSEVAHENDI HOIUSTAMISE TINGIMUSED, TAIMEKAITSEVAHENDI JA
PAKENDI KÕRVALDAMINE
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Taimekaitsevahendi hoiustamine:
- asukohas või ruumis, kus on tagatud asjakohased lahendused keskkonnasaaste ja
kõrvaliste isikute juurdepääsu välistamiseks,
- originaalpakendis ja viisil, mis välistab kokkupuute toiduainete, jookide, ravimite ja
loomasöödaga,
- jahedas, hästi ventileeritud kohas.
Taimekaitsevahendi tühja pakendit ei tohi kasutada muul eesmärgil.
Kasutamata toode tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumisega tegelevale asutusele.
ESMAABI
Vastumürk: puudub, sümptomaatiline ravi.
Vajadusel pöörduda arsti poole ja võtta kaasa pakend või silt.
Nahale sattumisel: pesta rohke vee ja seebiga.
Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

