CLAP TM
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
Erinevate kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talirapsil
Toimeaine: klopüraliid 300 g / l
Preparatiivne vorm: vesilahus
Sisaldab ohtlikku ainet: klopüraliid
Pakendid: 1 l , 5 l ja 20 l
Partii number: vaata pakendilt
Registreerimisnumber: 0641/04.10.16
CLAP-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Kasutuspiirang: mitte kasutada lähemal kui 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast,
klopüraliidi sisaldavat taimekaitsevahendit mitte kasutada samal põllul rohkem kui 1 kord
kolme aasta jooksul.
Ohulaused:
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
EUH210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
Ohutusnõuded määruse 547/2011 kohaselt:
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe1 Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab
klopüraliidi rohkem kui 1 kord kolme aasta jooksul.
SPe3 Muude kui sihtrühma taimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Esmaabi:

Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata toote etiketti).
Sissehingamisel: Eemaldada kokkupuuteallikas ja viia kannatanu värske õhu kätte; pöörduda arsti
poole, kui sümptomid püsivad.
Nahale sattumisel: Eemaldada kohe saastunud riided ja pesta sooja vee ja seebiga.
Silma sattumisel: Loputada kohe avatud laugudega silmi rohke veega vähemalt 15 min.
Kontaktläätsed (kui on) eemaldada pärast esimest 5 min ning jätkata loputamist. Ärrituse tekkimisel ja
püsimisel võtta ühendust silmaarstiga.
Allaneelamisel: Oksendamist mitte esile kutsuda. Pesta kohe suud veega (ainult teadvusel inimesel).
Mitte kunagi manustada midagi teadvuseta inimesele. HELISTADA kohe arstile ja näidata toote
pakendit või etiketti ja / või ohutuskaarti.
Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Hoiutingimused. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla -10ºC ja üle 35ºC.
Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja
kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu
on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.

Pakendi 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.
Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Tootja ja pakendaja: Sharda Cropchem Limited.
Domnic Holm, 29th Road - B Bandra (W) – Mumbai, 400 050 India
Telefon +91 22 6678 2800
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Kaubamärgid ja logod: ShardaCropchem Limited
Tutvuda etiketiga hoolikalt enne kasutamist!
CLAP on herbitsiid, mille toimeaine on klopüraliid. See on lehtede kaudu mõjuv toode, mis
translokeerub taimede juurtes, risoomides ja stoolonites. Klopüraliid on laia toimespektriga selektiivne
herbitsiid üheaastaste ja mitmeaastaste laialeheliste umbrohtude tõrjeks, eriti korvõieliste,
liblikõieliste, maavitsaliste, tatraliste ja kannikeseliste sugukondadesse kuuluvate umbrohtude
tõrjeks. Sellel on väike mõju ristõieliste vastu, v.a võõrkress, millele toode mõjub hästi.
Parima tulemuse saavutamiseks kasutada CLAP-i kui umbrohi on aktiivses kasvufaasis. Kesalille
tõrjeefekt võib väheneda, kui taimed tõrje ajal kannatavad põua ja stressi käes.
CLAP-i ei tohi kanda märgadele kultuuridele või kui sademeid on oodata lähema 6 tunni jooksul.
Ärge pritsige, kui kultuurid on stressis põua, külma, kahjurite, toitainepuuduse jms mõjul.
Konsulteerige tootjaga enne seemnekasvatuspõldudel kasutamist.
Mitte kasutada kultuuridel, mille alla on külvatud ristikut või teisi liblikõielisi.
Ära pritsi CLAP-i tuulise ilmaga (üle 4 m/s) ja väldi triivi muudele kui sihtrühma taimedele väljaspool
töödeldavat piirkonda. Eelkõige vältida triivi vastuvõtlikele taimedele (nt seemnekartulile).
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* BBCH 18-51 - tärkamise lõpust kuni õiepungade moodustumiseni
Lubatud 1 pritsimine kevadel.
Veekulu - 200-400 l / ha

BBCH 18-51*
tärkamisjärgselt

Ärge kasutage CLAP-iga töödeldud taimset materjali komposteerimiseks või multšimiseks.
Ärge kasutage CLAP-iga töödeldud taimedega söödetud loomade sõnnikut kompostimiseks.
CLAP-i jäägid taime jäänustes (sh sõnnik), mis ei ole täielikult lagunenud, võivad mõjutada
järgnevaid kultuure. Kui töödeldud taimede jäägid ei ole täielikult lagunenud, vältida järgmiste
kultuuride külvi või istutamist: herned, oad ja muud kaunviljad; porgandid ja muud
sarikalised; kartul; salatid ja korvõielised; kasvuhoone kultuurid ja kaitstavad taimed.
Selleks, et vältida ohtu järgnevatele põllukultuuridele, ei tohi vastuvõtlikke kultuure samale põllule
sügisel külvata. Kui vastuvõtlikud kultuurid istutatakse või külvatakse järgmisel kevadel, ei tohi
CLAP-i kasutada peale eelmise aasta juuli lõppu.
Kõik töödeldud taimne materjal tuleb peenestada ja mulda viia varasügisel (või võimalikult kiiresti
pärast koristamist), et soodustada kiiremat lagunemist. Vastavalt heale põllumajandustavale veenduge,
et kõik töödeldud taimsed jäätmed (sh laudasõnnikust) on täielikult lagunenud enne vastuvõtlike
taimede istutamist või külvi.
Vältida vahendi triivi väljapoole töödeldavat ala.
TÕRJUTAVAD UMBROHUD

Umbrohi
Vastuvõtlikud (kergesti tõrjutavad)
Valge karikakar
Harilik võõrkress
Rukkilill
Põldohakas
Pärsia mailane
Kannike
Kollane jaanikakar
Harilik ristirohi
Lõhnav kummel
Harilik kesalill
Harilik piimohakas
Maavitsalised
Mõõdukalt vastuvõtlikud (keskmiselt
tõrjutavad)
Põld-konnatatar
Madal kurereha
Mõõdukalt vastupidavad (raskesti tõrjutavad)
Kahar kirburohi
Harilik kirburohi

Kasvufaas
4 lehe faasis
4 lehe faasis
4 lehe faasis
10-20 cm kõrgused, enne õiepungade
teket
Õitsemise alguses
Varre pikenemise alguses
2 lehe faasis
6 lehe faasis
4 lehe faasis
4 lehe faasis
2 lehe faasis
2 lehe faasis

1 lehe faasis
7 lehe faasis
1 leht faasis
1 leht faasis

Paagisegu valmistamine ja sellega töötlemine
Täita pool pritsipaaki veega ning lisage vajalik kogus CLAP-i, segada hoolikalt. Täita paak vajaliku
koguse veega. Paagisegu tuleb segada katkematult kogu töötlemise ajal.

Töötlemisseadmete puhastamine
Kõik töötlemisseadmed ja saastunud kaitseriietus tuleb pesta / puhastada vee või lahjendatud
puhastusvahendiga ja loputada. Tuleb olla ettevaatlik, et ei saastaks vooluveekogusid saastunud
pesuveega. Saastunud pesuvedelikke tuleb hävitada ohutult vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Vältida pritsimislahuse lekkimist. Töötlemislahusega kokkupuutel eemaldada määrdunud riided ja
pesta nahka koheselt.
Pesta prits põhjalikult vee ja spetsiaalse puhastusvahendiga pärast kasutamist. Tühjendada pritsi paak
ja täita puhta veega ning jätta ööseks seisma. Tühjendada jälle enne hoiustamist või mõne muu toote
kasutamist, eriti kui toimub üleminek herbitsiidilt insektitsiididele. CLAP-i jäägid pritsis võivad
kahjustada vastuvõtlikke kultuure (nt seemnekartul).

