
EMCEE 

 

Taimekaitsevahend 

Herbitsiid 

Toimeaine sisaldus: 750 g/l MCPA 

Preparaadi vorm: vesilahus 

Kasutusala: Lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suviodral, -

kaeral, -rukil, -nisul  ja talitodral, -kaeral, -rukil, -tritikalel ning -nisul 

Eesti reg-nr: 783/03.07.20 

Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. 

Pakend: 250, 500 ml ja 1, 5, 10 ning 20 l 

Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas ärikeskus, 

Carril Condomina nr. 3, 12. korrus, 30006 Murcia, Hispaania. Telefon: +3 

4868 127589 

Toote valmistaja/pakendaja: Sharda Cropchem Ltd, 2nd floor, Prime 

Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West), Mumbai - 400056, 

India; tel. +34868127589 

 

EMCEE-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. 

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi 

nõudeid. 

 

 
 

ETTEVAATUST 

H302  Allaneelamisel kahjulik. 

H319  Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

P264  Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosi. 

P273 Vältida sattumist keskkonda. 

P280  Kanda kaitseprille või kaitsemaski. 

P301+P312+P330 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral 

võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Loputada 

suud. 

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti 

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja 

kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 



P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. 

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. 

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida 

kasutusjuhendit. 

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee 

lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 

SPe3 Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast 

puhvervööndist 10 m põllumajanduses mittekasutatavast maast või 

mittepritsitavast puhvervööndist 5 m kombineeritult 50% triivi vähendavate 

otsikutega. 

 

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. 

 

Sisaldab ohtlikku ainet – MCPA dimetüülamiini sool. 

Vastumürk puudub. Ravi sümptomaatiline.  

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. 

 

Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse, taara ja 

seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. 

 

TOIME KIRJELDUS 

Pärast pritsimist imendub vahend peamiselt umbrohtude lehtedesse, 

põhjustades nende deformeerumise, mille tagajärjel taimede kasv aeglustub ja 

nad kärbuvad. Kõige efektiivsemalt hävitab vahend umbrohtusid, mis on 2-6 

lehe faasis. 

 

TOIME UMBROHTUDELE 

Väga tundlikud umbrohud (95-100%): 

Suviteraviljades: kapsarohi (Brassica juncea.) 

Tundlikud umbrohud (85-94,9%): 

Taliteraviljades: harilik kassitapp (Convolvulus arvensis), põld-litterhein 

(Thlaspi arvensis). 

Suviteraviljades: valge hanemalts (Chenopodium album), harilik piimalill 

(Euphorbia helioscopia), põld-litterhein (Thlaspi arvensis). 

Mõõdukalt tundlikud (70- 84,9%): 



Taliteraviljades: liivmagun (Papaver rhoeas), vesihein (Stellaria media). 

Suviteraviljades: põisrohi (Silene latifolia ssp Alba). 

Mõõdukalt vastupidavad (50-69,9%): 

Taliteraviljades: kesalill (Tripleurospermum inodorum). 

Vastupidavad (0- 49,9%): 

Taliteraviljades: roomav madar (Galium aparine), verev iminõges (Lamium 

purpureum), põld-konnatatar (Fallopia convolvulus), põldmailane (Veronica 

arvensis), põldkannike Viola arvensis, rukkilill (Cyanus segatum), põld-lõosilm 

(Myosotis arvensis), Harilik linnurohi (Polygonum aviculare). 

Suviteraviljades: roomav madar (Galium aparine), verev iminõges (Lamium 

purpureum), põld-konnatatar (Fallopia convolvulus), vesihein (Stellaria 

media), põldmailane (Veronica arvensis), põldkannike Viola arvensis. 

KASUTAMINE, PRITSIMISE AEG JA KULUNORMID 

SUVITERAVILJAD 

(suvioder, -nisu, -rukis, -kaer). 

Pritsida kevadel tärkamisjärgselt, alates kultuuri kahe esimese lehe välja 

arenemisest kuni peavarrel formeerub teine kõrresõlm (BBCH 13-32). Kõige 

efektiivsem on pritsida umbrohtudele, mis on 2-6 lehe faasis. 

Kulunorm: 1,0 l/ha. 

 

TALITERAVILJAD 

(talioder, -nisu, -tritikale, -rukis ja -kaer). 

Pritsida kevadel tärkamisjärgselt, alates kultuuri kõrsumise algusest kuni 

kõrsumise lõpuni (BBCH 31-39). Kõige efektiivsem on pritsida umbrohtudele, 

mis on 2-6 lehe faasis. 

Kulunorm: 1,0 l/ha. 

 

Soovitatav veehulk: 200-300 l/ha. 

Soovitatav pritsimisviis: keskmise suurusega tilgad 

 

KÜLVIKORD  

Herbitsiidiga pritsitud taimede hävinemisel külmade, haiguste või kahjurite 

tõttu võib pärast külvieelse kultiveerimise teostamist kasvatada teisi kultuure, 

välja arvatud herbitsiidi suhtes eriti tundlikke kultuure nagu näiteks: tomatid ja 

peedid. 

 

Ooteaeg: puudub  



Pritsimiskordi hooajal: 1  

 

PRITSIMISSEGU VALMISTAMINE  

Enne pritsimissegu valmistamist tuleb kogused kindlaks määrata. Vajalik 

kogus EMCEE-d valada sisse lülitatud segistiga pritsipaaki, mis on osaliselt 

täidetud veega. Tühjendatud pakendid loputada kolm korda veega ja 

loputusvesi valada pritsipaaki. Vajaliku hulga töölahuse saamiseks lisada vett 

soovitud koguseni.  

Pritsida töötava segistiga. Juhul, kui pritsimisseadmel puudub segisti, tuleb 

pritsimisseadme paagis olevat vedelikku segada mehaaniliselt.  

Juhul, kui pritsimise käigus tekivad pikemad vaheajad, tuleb enne uuesti tööle 

asumist vedelik pritsipaagis hoolikalt segada.  

Pärast pritsimise lõpetamist tuleb kõik pritsimisseadmed, kaasa arvatud paagi 

sise- ja välispind hoolikalt puhastada. Osade taimede suure tundlikkuse tõttu 

isegi väikese koguse taimekaitsevahendi suhtes, on väga oluline 

pritsimisseadme pesemine pärast tööd ja enne teisi kultuure pritsides.  

 

SÄILITAMINE Säilitada ainult originaalpakendis, mitte madalamal 

temperatuuril kui 0°C ja kõrgemal kui 30°C.  

Säilivusaeg 3 aastat.  

 

TAIMEKAITSEVAHENDI OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED  

Vahendit ei tohi kasutada:  

- põuaperioodil,  

- haigetel, vigastatud või märgadel taimedel,  

- temperatuuril alla 10°C ja üle 25°C,  

- perioodil, kui öine temperatuur langeb alla 5°C,  

- enne lähenevaid öökülmasid ja vihma,  

- tuulega üle 4 m/s, mis võiks pritsimissegu kanda naabruses kasvavatele 

taimedele.  

- mitte pritsida õitsvaid taimi.  

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. Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit 

loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, 

loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat 

tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. 

Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia 

pakendikäitlejatele. 

ESMAABI  

Nahale sattumisel võtta kohe seljast määrdunud riided. Pesta saastunud 

nahapinda rohke veega.  

Pärast allaneelamist loputada suud rohke veega ning konsulteerida arstiga 



(näidata pakendit või etiketti). Oksendamist MITTE esile kutsuda. 

Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.  

Silma sattumisel loputada silmi rohke veega mitme minuti jooksul. Kaebuste 

tekkimise korral pöörduda arsti poole. 

 

Tähelepanu ! 

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning 

toimeainete õige sisalduse. 

Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on 

põhjustanud vale 

kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud 

võimalik ette näha. 


