Taimekaitsevahend
Herbitsiid

BUZZIN

TM

BUZZINTM on laia toimespektriga selektiivne süsteemne herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja
teatud üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kartulil.
Preparatiivne vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Toimeaine: Metribusiin 700 g/kg

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid!
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatus

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Vältimaks ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid.
Ennetamine:
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m
pinnaveekogudest.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Esmaabi:
Üldine nõuanne: Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui hingamine on ebaregulaarne või
seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Pöörduda
arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.
Sissehingamisel: Loe üldist nõuannet.
Nahale sattumisel: Eemaldada saastunud riided. Pesta kohe rohke vee ja seebiga. Kui naha
ärritus püsib pöörduda arsti poole. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.
Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega, kaasaarvatud silmalagude aluseid, vähemalt
15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kantakse, ja loputada veelkord.
Silmade ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: Loputada suud puhta veega, juua 2 dl vett. Mitte esile kutsuda
oksendamist. Teadvusetule inimesele ei tohi anda midagi juua ega kutsuda esile
oksendamist. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata

talle pakendit või etiketti.
Info arstile: Säilitada vajalikud elutähtsad funktsioonid. Spetsiifilist antidooti ei ole teada.
Sümptomaatiline ravi.
Pakendid: 50 g, 100 g, 250 g, 300 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg
Partii number: vaata pakendilt.
Registreerimisnumber: 0649/02.11.16
Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, India
Maaletooja: xxx
Registreeritud kaubamärgid ja logod kuuluvad Sharda Cropchem Limited

BUZZIN on herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede üheaastaste kõrreliste umbrohtude
tõrjeks kartulis.

KASUTUSJUHEND:
Töölahuse valmistamine: Pritsipaak täita ½ osas puhta veega. Alustada segamist ja lisada vajalik
kogus BUZZIN-i pritsipaaki. Täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja
pritsimise ajal. Pritsimislahust ära jäta pritsipaaki seisma, vaid kasuta see koheselt ära.
Kulunorm:
Kultuurid

Tõrjutavad
umbrohud
Kartul
Üheaastased
kaheidulehelised ja
mõned
üheaastased
kõrrelised
umbrohud
Lubatud 1 pritsimine.

Toote kulunorm
kg / ha
0,75 kg / ha

Märkused
Tärkamiseelselt või kohe pärast
tärkamist

Hästi tõrjutavad umbrohud: murunurmikas (Poa annua), rebashein (Amaranthus spp.), iminõges
(Lamium spp.), raps (Brassica napus), harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastoris), valge hanemalts
(Chenopodium album), kesalill (Matricaria spp.), üheaastane õnnehein (Mercurialis annua), harilik
kirburohi (Persicaria maculosa), põld-litterhein (Thlaspi arvense), harilik ristirohi (Persicaria
maculosa), vesihein (Stellaria media), raudnõges (Urtica urens), kannike (Viola spp.), tömbilehine
oblikas (Rumex obtusifolius), vesihein (Stellaria media).
Keskmiselt tõrjutavad umbrohud: kare kõrvik (Galeopsis tetrahit), karjamaa-raihein( Lolium
perenne)
Piiratud: täht-kukehirss (Echinochloa crus-galli), roomav madar (Galium aparine), konnatatar
(Fallopia convolvulus), must maavits, (Solanum nigrum).
Soovitatav veekulu: 150 -400 l / ha

Fütotoksilisus: Mitte kasutada stressi all kannatavatel taimedel.

Säilitamine: Hoida ainult originaalpakendis. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Hoida hästi ventileeritavas ruumis. Kaitsta niiskuse eest. Hoida eemal
soojusallikast / sädemetest / leekidest / kuumadest pindadest. Suitsetamine hoiuruumis on keelatud.
Hoida lukustatud ruumis v lukustatud kapis.

Pritsi puhastamine: Loputage pritsipaak ja muude vahendiga kokkupuutuvad pritsi osad puhta veega
kohe pärast pritsimist. Kanda puhastamisel sobivat kaitseriietust. Ärge kunagi puhastage paaki ja
seadmeid siseruumides.

Taara ja toote jääkide kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist
loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Kasutamata jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tootja garanteerib toote kvaliteedi kui see on originaalpakendis. Tootja ei vastuta toote
mittenõuetekohasest kasutamisest tuleneda võivate riskide eest.

