
DICASH TM 
Taimekaitsevahend 
Herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks maisil. 
 
Taimekaitsevahend professionaalsetele kasutajatele. DICASH-i võib osta ja kasutada ainult 
taimekaitsetunnistust omav isik. 
 
Preparatiivne vorm: Vesilahus  
Toimeaine: dikamba 480 g/l 
Sisaldab ohtlikku ainet dikamba. 
 
Ohulaused:  
H412  Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 
Täiendav ohuteave: 
EUH401  Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. 
 
Hoiatuslaused:  
P501  Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes vastavalt kohalikele 

eeskirjadele. 
 
Ohutusabinõude standardlaused: 
SP1  Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal 

mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 
 
SPe3  Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks peab mittepõllumajandusliku maa vahele jätma 

5 m puhvervööndi, kuhu ei pritsita vahendit. 
 Esmaabi: Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidake 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 
inimesele). Ei tohi kunagi anda midagi teadvuseta inimesele. 
Õnnetusjuhtumi korral helistada: Hädaabi telefonil 112 või mürgistusteabekeskuse 
lühinumbril 16662. 
 
Pakendid: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l ja 20 l  
Partii number: vaata pakendilt 
Registreerimisnumber:  0610/09.05.16 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 Ltd. 
 



Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. 
 Registreeritud kaubamärk: Sharda Cropchem Limited  
 
Enne kasutamist tutvuda hoolikalt etiketiga. 
 
DICASH on herbitsiid, mis sisaldab toimeainet dikamba ja on mõeldud üheaastaste ning 
mitmeaastaste laialehiste umbrohtude tõrjumiseks maisist.  
Toimeaine dikamba kuulub bensoehapete rühma. Kasutatakse pärast tärkamist. Dikamba on 
efektiivne paljude umbrohtude tõrjumisel. See toimeaine mõjub hästi umbrohtude 
algstaadiumis.  
See siseneb taimedesse läbi juurte ja võrsete ning translokeerub ksüleemi kaudu meristeemi 
rakkudes, kus see akumuleerub. Lehtede kaudu omastamine võib varieeruda sõltuvalt 
taimeliigist ja kutiikula paksusest.  
 
KASUTUSJUHEND:  

Kultuur  Kahjustaja Kulunorm  
 l/ha  Kasutusaeg  

Mais  Laialeheline 
umbrohi 0,6 l/ha  Maisi 3-5 lehe staadiumis  

(BBCH 13-15) 
 
Vee kulu 200-400 l/ha 
Maksimaalne kasutuskordade arv: 1  
Kasutusviis: pritsimine  
 
Maisi töödeldakse vahendiga pärast tärkamist, kui mais on 3-5 lehe staadiumis (BBCH 13-15) 
ja kui tõrjutavad umbrohud on 2-4 lehe staadiumis (BBCH 12-14).  
 
Ärge kasutage vahendit, kui kultuurid on nõrgestatud (põud vms.) või kannatavad stressi käes. 
Ärge kasutage vahendit, kui on oodata miinuskraade. Optimaalne kasutamise aeg on siis kui 
temperatuur on vahemikus 10-25 ° C.  
Enne seemnekasvatuses kasutamist konsulteerida loa valdajaga.  
Tõrjutavad umbrohud 
Tundlikud umbrohud: pujulehine ambroosia (Ambrosia artemisiifolia), valge hanemalts 
(Chenopodium album),  ogaõun (Datura stramonium), kare kõrvik (Galeopsis tetrahit), 
roomav madar (Galium aparine), imikas (Lycopsis arvensis), kummel (Matricaria sp.), 
Persicaria maculosa, must maavits (Solanum nigrum) 
Keskmiselt tundlikud umbrohud: üheaastane seljarohi (Mercurialis annua), erilehine 
linnurohi (Polygonum aviculare), põld-konnatatar (Polygonum convolvulus), harilik kirburohi 
(Polygonum persicaria), harilik ristirohi (Senecio vulgaris), vesihein (Stellaria media), põld-
litterhein (Thlaspi arvense).  
Resistentsed umbrohud: Orashein (Elymus repens), harilik rukkihein ehk rukki-kastehein 
(Apera Spica-venti), raps (Brassica napus), harilik hiirekõrv (Capsella bursa-pastorist), tähk-
kukehirss (Echinochloa crus-galli), harilik punand (Fumaria officinalis), kolmetine hibisk 
(Hibiscus trionum), itaalia raihein (Lolium multiflorum), lõhnav kummel (Chamomilla 
suaveolens), murunurmikas (Poa annua), harilik ristirohi (Senecio vulgaris), vesihaljas 



kukeleib (Setaria pumila), harilik maarjaohakas (Silybum marianum), põld-piimaohakas 
(Sonchus arvensis), pärsia mailane (Veronica persica).  
Ikalduse korral künda põld enne uue kultuuri külvi.  
Vältida pestitsiidi triivi naaberkultuuridele. Eriti tundlikud on viinamari ja humal. Mitte 
kasutada kõrgel temperatuuril (üle 25°C) või tuulise ilmaga (üle 4 m/s). Kasutamine kõrgetel 
temperatuuridel võib põhjustada kultuuri kahjustusi.  
 
Kasuta isikukaitsevahendeid töölahuse ettevalmistamisel ja töötlemisseadmete 
puhastamisel.  
Kanda sobivaid kaitsekindaid ja kaitseülikonda.  
Tehke pritsimine vaid siis, kui tuul ei puhu või see on nõrk (alla 4 m/s). Jälgige, et töö 
tegemise ajal ei viibiks juures kõrvalisi isikuid.  
Töödeldud alal võib alustada muid töid kui see muutub kuivaks.  
Töö ajal ja pärast selle lõpetamist ei tohi süüa, juua ega suitsetada enne kui on eemaldatud 
isikukaitsevahendid ja end põhjalikult pestud.  
Kui kasutatakse korduvkasutatavat kaitseriietust, tuleb see peale igat kasutust pesta.  
Töölahuse ettevalmistamise ajal ärge kasutage kontaktläätsi. 
Toote kasutamine on keelatud rasedatele ja imetavatele naistele ning noortele. Tootega 
töötamine ei sobi allergilistele inimestele.  
 
Töölahuse valmistamine  Täita pool paaki puhta veega ja alustada segamist. Vala vajalik kogus vahendit paaki ja täida 
paak veega vajalikule tasemele. Jätka segamist, kuni paak on tühjaks pritsitud. Kasuta 
töölahus kohe pärast valmistamist.  
 
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. 
 
Töötlemise seadmete puhastus Puhastage seadmed kohe pärast kasutamist, kasutades spetsiaalset puhastusvahendit.  
Tühjenda töötlemise seadmed kohe pärast kasutamist ja loputa pritsipaaki, voolikuid ja 
pihusteid vähemalt kolm korda puhta veega (võimalusel kasuta spetsiaalset 
puhastusvahendit), täites vähemalt 1/4 pritsi paagist veega.  
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada. 
Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.  
Saastunud puhastusvedelikke tuleb kahjutustada ohutult pritsides see töödeldud põllule.  
SÄILITAMISE TINGIMUSED 
Hoidke originaalpakendis, tihedalt suletuna lukus, kuivas, ventileeritavas  hoiuruumis. Hoida 
temperatuuril 5-30 °C. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Kaitsta valguse ja 
niiskuse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 


