Zardex G / 13.11.2014

Myyntipäällyksen teksti
ZARDEX G
Kasvitautien torjuntaan
Vaara

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande
organismer.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos
sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Sisältää imatsaliili-sulfaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller imazalil-sulfat. Kan orsaka en
allergisk reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att
undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaineet: syprokonatsoli 5 g/l
imatsaliili 20 g/l
Valmistetyyppi: FS
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Ohran ja kauran siemenen peittaukseen ohran lentonoen, ohran viirutaudin,
ohranverkkolaikun, kauran avonoen, kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien
siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä
kylvettäessä sekä työvälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei valmistetta joudu
vesistöön tai viemäriverkostoon.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja
tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
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Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä
suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on
käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa
hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.
Käyttöohje:
Vilja peitataan nestepeittauslaitteessa ko. laitteen käyttöohjeen mukaisesti ulkona tai
rakennuksessa, jossa on hyvä tuuletus. Peittauslaitteisto kalibroidaan ennen peittaustyön
aloitusta, koska eri valmisteiden juoksevuus vaihtelee ja lämpötila vaikuttaa
annostelupumppujen kapasiteettiin. Valmistetta suositellaan käytettäväksi yli 0 °C
lämpötilassa. Käyttömäärä on 200 - 250 ml valmistetta/100 kg siementä. Käyttömäärä
valitaan siemenerän tautisaastunta-asteen mukaan.
Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:
Peitattuja siemeniä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu
peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle
pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: ” Sisältö käsitelty ärsyttävällä
kasvinsuojeluaineella Zardex G. Tehoaineet syprokonatsoli ja imatsaliili. Saadaan käyttää
vain viljelytarkoituksiin. Siementä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa
myös hengityksensuojainta. Koska valmisteen sisältämät tehoaineet ovat vesieliöille
myrkyllisiä, peitattuja siemeniä kylvettäessä ja työvälineitä puhdistettaessa on
varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon. Kasvinsuojeluaine on
linnuille ja nisäkkäille kohtalaisen myrkyllistä, minkä vuoksi valmisteella käsitellyt siemenet
tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan eikä ylijääneitä siemeniä saa säilyttää
lintujen ja nisäkkäiden ulottuvilla. Päällys on hävitettävä yleiselle kaatopaikalle viemällä.”
Huomautukset:
Valmistetta voidaan käyttää erilaisissa nestepeittauslaitteissa. Sitä ei tarvitse laimentaa
juoksevuuden parantamiseksi. Pitkäaikaisen varastoimisen aikana voi astian pohjalle
muodostua sakkaa, jonka vuoksi valmistetta pitää sekoittaa ennen käyttöä.
Peittauslaitteiden puhdistus: Zardex G on vesipohjainen valmiste, joten se voidaan
puhdistaa/huuhdella vedellä pois laitteista. Vesihuuhtelu riittää, jos samalla peittauskoneella
käytetään vain vesipohjaisia valmisteita. Mikäli peittauskoneessa käytetään muitakin kuin
vesipohjaisia valmisteita, on se ennen ja jälkeen Zardex G
–käsittelyn puhdistettava alkoholi- tai isopropanoli-pohjaisella pesuaineella. Peittaustyön
päätteeksi on peittauskone hyvä puhdistaa kunnolla ennen säilytykseen laittamista, jottei
peittausaine kiteytyessään aiheuttaisi suuttimien tukkeutumista.
Varastoimislämpötila 0 - +35 C.
Rekisteröinnin haltija:
000
Edustaja Suomessa:
000
Valmistaja ja pakkaaja:
000
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Rekisterinumero:
2830
Nettotilavuus:
000
Valmistuserä:
000
Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 18.12.2006.

