
 

 

IRONMAX PRO 
Registreerimisnumber: 682/07.12.17 

 
 

Kasutusvalmis sööt, sisaldab 24,2 g/kg raud(III)fosfaati 
 

Tigude ja nälkjate tõrjumiseks põldudel, köögivilja-, puuvilja- ja iluaedades ning 
kasvuhoonetes 

OHUTUSABINÕUD 
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. 
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit . 
P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. 
P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitserõivastust. 
P501 Sisu ja mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete  
kogumispunkti). 
 
SP 1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte 
puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 
 
Kaitsevahendid 
Tõrjevahendit kasutades tuleb kanda isikukaitsevahendeid ning kui on võimalik ja mõistlik, 
siis laotada mehaanilise puisturi abil. 
 
Keskkonnakaitse 
Mitte valada äravoolutorustikesse. Mitte puhastada laotamisseadmeid pinnavee lähedal.  
 
Säilitamine ja kõrvaldamine 
Hoida toidust, joogist ja loomasöödast eemal. 
Mitte kasutada tühja või originaalpakendit muudeks otstarveteks. 
Tühi pakend ja vahendi jäägid viia ohtlikke jäätmeid käitlevasse ettevõttesse või 
kogumispunkti, välja arvatud tühjad puhtad pakendid, mida võib kõrvaldada mitteohtlike 
jäätmetena.. 
Tervise- ja keskkonnaohtude vältimiseks järgida kasutusjuhiseid. 
 
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. 
 
Netokaal {1–5 kg} {5–25 kg} {200–1000 kg}  
 

 Loa omanik:  
De Sangosse SAS  
CS10005 
47480 Pont-du-Casse 
Prantsusmaa 

Partii nr ja tootmiskuupäev: vaata pakendilt 

 

AINULT PROFESSIONAALSELE KASUTAJALE KASUTAMISEKS MÕELDUD MOLLUSKITSIID 
 
Kasutusala: söödavate ja mittesöödavate kultuuride kaitse, täpsemalt vaadake kasutusjuhendist. 
Suurim kulunorm ühel kasutuskorral: 7 kg toodet hektari kohta. 
Suurim kulunorm ühel aastal: 28 kg toodet hektari kohta aastas. 
Kõige hilisem kasutusaeg: vaadake kasutusjuhiseid. 
  
ENNE KASUTAMIST TUTVUDA ETIKETIGA. TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMISEL TULEB 

JÄRGIDA KASUTUSJUHENDIT 



 

 

 
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.  
 
KASUTUSJUHISED 
NB! Käesolev teave kuulub toote märgistuse juurde ja on sellisena heaks kiidetud. T oote 
ohutuks ja edukaks kasutamiseks tuleb kõik allolevad juhised tähelepanelikult läbi lugeda.  
 

Hoiatused 

Suhkrupeedi, söödapeedi, söögipeedi, kaalika, naeri, porgandi, juurselleri, redise, 
õlikultuuride, teravilja, muru ja heintaimede kasvatamisel tuleks tõrjevahendit kasutada 
taimekasvu algetappides. Hilisemates kasvuetappides ei pruugi tõrjumisest kasu olla.  
 
Toote tõhusust Arion lusitanicuse (Hispaania teetigu) tõrjumisel ei ole tõendatud. 
IRONMAX PRO-d ei ole katsetatud ka maa all elavatel nälkjatel, nagu näiteks perekonda 
Milax kuuluvad liigid, seega tõrjevahend ei pruugi ära hoida nende tekitatavaid kahjustusi 
taime maa-alustele osadele. 
 
Sööta tarvitanud nälkjad poevad raud(III)fosfaadi toime tõttu maa alla, kus nad surevad, 
mistõttu surnud nälkjaid näha ei ole. Tõrjumise mõju ei pruugi seega olla vahetult jälgitav. 
Seda tuleks mõõta kultuuridel nähtavate söömiskahjustuste vähenemise põhjal. IRONMAX 
PRO-ga tõrjumise tulemuslikkust saab seega hinnata ainult kahjustatud taimede arvu 
vähenemise järgi. 
 

Avamaakultuurid 

Kultuurid Kasvuetapid (BBCH) 

Suhkrupeet, söödapeet, peet, kaalikas, naeris, porgand, juurseller, redis 00¹ - 14 

Mugulsibul, küüslauk 00¹ kuni saagikoristuseni 

Lillkapsas, brokoli, peakapsas, brüsseli kapsas (e rooskapsas) 00¹ kuni saagikoristuseni 

Erinevad salatitaimed 

Spinat ja muud sarnased lehttaimed (nt lehtpeet) 

Ürdid (nt aed-harakputk, murulauk, lehtseller, petersell, rosmariin, tüümian, basiilik, 
loorber) 

00¹ kuni saagikoristuseni 

Herned ja oad (värsked) 

Herned ja oad (kuivatatavad) 

00¹ kuni saagikoristuseni 

Seller, apteegitill, porrulauk, murulauk 00¹ kuni saagikoristuseni 

Õlikultuurid (nt õliraps, lina, moon, seesam, päevalilled, sojaoad, sinep, talikõrvits, 
harilik kurgirohi, harilik tuder, kanep)  

00¹ kuni saagikoristuseni 

Teraviljad (nisu, oder, kaer, rukis, tritikale) 00¹ kuni saagikoristuseni 

Mais, suhkrumais 00¹ kuni saagikoristuseni 

Kultuurkarjamaade heintaimed (raihein) 00¹ kuni saagikoristuseni 

Muru Igal ajal 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Kasvuhoonekultuurid 

Kultuurid Kasvuetapid (BBCH) 

Tomat, pipar ja tšillipipar, baklažaan 00¹ kuni saagikoristuseni 

Kurk, kabatšokk, melon, arbuus 00¹ kuni saagikoristuseni 

Erinevad salatitaimed 

Spinat ja muud sarnased lehttaimed (nt lehtpeet) 

Ürdid (nt aed-harakputk, murulauk, lehtseller, petersell, rosmariin, tüümian, basiilik, 
loorber) 

00¹ kuni saagikoristuseni 

¹ alates 7. päevast enne külvamist/istustamist 

 

Laotamine 

IRONMAX PRO-d võib laotada mehaanilise puisturi abil või käsitsi. Käsitsi on tõrjevahendit 
parem puistata väikestele pindadele, näiteks kasvuhoonesse.  Graanulite koospüsivuse 
kohta laialt laotamisel ja püsivuse kohta välitingimustes ei ole andmeid.  
 
Laotamisel tuleb jälgida, et graanulid ei jääks pidama lehtedele, õitele ega muudele 
taimeosadele. 
 
Üle 25 kg kaaluvate mahutite teisaldamiseks kasutada mehaanilisi vahendeid. 
 
Soovitused kulunormide kohta 
 
Minimaalne kulunorm ühel kasutuskorral: 7 kg/ha. 
 
Kasutuskordade ajaline vahe ja arv 
 
Mõnikord on vaja tõrjet teha korduvalt, eriti kui graanulid süüakse ära või ilmuvad järglased. 
 
Kasutuskordade ajaline vahe: vähemalt 5 päeva. 
 
Vahendit võib ühel kultuuril kasutada maksimaalselt 28 kg/ha aastas. 
 

Tõrje ajastamine 

 
Parimaid tulemusi annab tõrjumine enne kahjustuste teket. Üheaastaste kultuuride puhul 
soovitatakse tõrjet teha enne taimede tärkamist. Toode puistata külviks ettevalmistatud 
pinnasele. 

Tõrje ajastamist määravad tegurid 

• Kahjurite avastamine või nende tõenäoline tegevus 

• Tõrjumisstrateegia sõltub sellest, millised on kahjurite poolt kahjustatavad taimeosad: 
seemned, kasvavad taimed või koristusküps saak. 

 
Juhuslikul mahasattumisel 
 
Isiklikud ettevaatusabinõud 
 
Kasutada ühekordseid lateks- või muid sarnaseid kindaid. 
 
 
 
 
 



 

 

Reostuse likvideerimine 
 
Sööt koguda kokku sobivate tööriistade abil pühkides või imedes, järgides ülalkirjeldatud 
ohutusnõudeid. Koguda kokku nii palju toodet kui võimalik, panna märgistatud 
hoiuanumasse (tünni) ja viia ohtlikke jäätmete kogumiskohta. 
 


