
Taimekaitsevahend professionaalsele kasutajale 
 

GRASSROOTER TM 
  

Taimekasvuregulaator, mida kasutatakse tali- ja suviodral ning talinisul. 

Toimeaine: etefoon 480 g/l 

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. 

    

Ettevaatust 

  

Ohulaused 

H290  Võib söövitada metalle. 

H314  Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 

H411  Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

EUH071 Söövitav hingamisteedele. 

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. 

 

Hoiatuslaused 

P234  Hoida ainult originaalpakendis. 

P260  Auru ja pihustatud ainet mitte sisse hingata 

P280  Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.  

P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. 

P303+P361+P353+P310 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud 

rõivad seljast. Loputada nahka veega. Võtta viivitamata ühendust 

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.  

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. 

P390  Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. 

P391  Mahavoolanud toode kokku koguda. 

P501  Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
SP1  Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte 

puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 
 
Sisaldab ohtlikke aineid: etefoon, polüoksüetüleentridetsüüleeterfosfaat. 
 
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. 

 



Esmaabimeetmed 
Halva enesetunde korral pöörduge kohe arsti poole (näidake võimaluse korral etiketti). 
Õnnetusjuhtumi korral helistage kohe hädaabinumbril 112. 
Mürgistusteabekeskuse number: 16662. 
  
Pakend: 100 ml, 250 ml, 1 l, 5 l, 20 l 
Partii number: vaata pudelilt 
Registreerimisnumber: 750/12.02.19 
Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat 
Registreerimisõiguse omanik ja pakkija: Sharda Cropchem España, SL 
Edificio Atalayas ärikeskus, Carril Condomina nr. 3, 12. korrus, 30006 Murcia, Hispaania. telefon: 
+3 4868 127589 faks: +34 868 127588 
  

TOIME JA KASUTUS 
  
GRASSROOTER on vees lahustuv kontsentraat, mida kasutatakse taimekasvu reguleerimiseks tali- ja 
suviodral ning talinisul, et suurendada vastupanuvõimet lamandumisele kõrre tugevdamise ja 
lühenemise abil. GRASSROOTER sisaldab toimeainena etefooni. 
  
Kasutusjuhend: 

Kultuur Toimeviis 
  

Kulunorm Ooteaeg Kasutusaeg 

Talinisu ja -oder Kasvu piiramine 1 l/ha - BBCH 41-51 
  

Suvioder Kasvu piiramine 0,75 l / ha - BBCH 41-49 

  
Veekulu: 200 l/ha 
Maksimaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1  
  
Antud tootega ei tohi pritsida seemnetootmiseks kasvatatavaid taimi. 
Ärge kasutage toodet stressi tõttu nõrgestatud ja kahjustatud põllukultuuridel. 
Järgnevate põllukultuuride kasvatamisele piiranguid ei ole. 
Kasutusseadmete ebapiisav loputamine võib kahjustada hiljem töödeldud taimi. 
  
Muud piirangud 
Töölahust tuleb valmistada välitingimustes ja/või hästi ventileeritavas ruumis. 
Pritsida, kui tuule kiirus on alla 4 m/s. Ärge kahjustage pritsimislahusega põllu kõrval olevaid alasid, 
kultuure ega objekte. 
Töödeldud alale võib siseneda alles pärast pihustatud vahendi kuivamist. 
Mitte süüa, juua ega suitsetada taimekaitsetööde ajal või pärast tööd, kuni isikukaitsevahendid on 
eemaldatud ja põhjalikult puhastatud. 
Pärast isikukaitsevahendite eemaldamist peske end dušši all. 
Kui ühekordselt kasutatavat kaitseriietust ei kasutata, siis tuleb kaitseriietus puhastada ja pesta kohe 
peale kasutust. 
Ärge kasutage pritsimise või töölahuse valmistamise ajal kontaktläätsi. 
Veenduge, et kohtades, kus toodet käsitletakse, on piisavalt värsket vett esmaabiks (silmaärritus või 
naha pesemine).  
Vältige kõrvalolevate kultuuride kahjustamist. 
Vahetult pärast kasutamist pesta pritsimisvahendeid põhjalikult puhta veega. 
  



SEGAMINE JA KASUTAMINE 
Täita pool pritsipaaki veega ja lisada vajalik kogus GRASSROOTER-it, segades põhjalikult. Seejärel täita 
pritsipaak vajaliku koguse veega. Töölahust tuleb pidevalt segada (ka pritsimise ajal). 
  
PUHASTAMINE 

Kõik taimekaitseseadmed ja saastunud kaitserõivad pestakse/puhastatakse veega või lahjendatud 

pesuvahendiga ning loputatakse põhjalikult. Pinna ja põhjavett ei tohi saastada pesuveega. 

Saastunud puhastusvedelikud tuleb hävitada vastavalt kohalikele eeskirjadele. 

Vältida tööriiete kokkupuudet vahendiga. Tööriiete saastumise korral eemaldage saastunud riided ja 

peske kohe. 

Pärast kasutamist pesta pritsimisvarustus. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja 

tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist. 

SÄILITUSTINGIMUSED 

Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi väikese koguse puhul ka 

selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatav 

hoiatusmärk. Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende 

saastumist taimekaitsevahendiga. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud 

Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha 

täpsemad nõuded“. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise 

kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästiventileeritud kohas, vältida 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 

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. 


