Ceriax ®
FUNGITSIID
CERIAX on kaitsva ja süsteemse toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, kaera,
talirukki ja talitritikale haiguste tõrjeks.
Ceriax’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toimeained:
Preparaadi vorm:

fluksapüroksaad 41,6 g/l
epoksikonasool 41,6 g/l
püraklostrobiin 66,6 g/l
emulsioonikontsentraat (EC)

Sisaldab ohtlikke aineid: püraklostrobiin, epoksikonasool, bensüülalkohol.

Ettevaatust
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab 2-etüülheksüüllaktaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P202 Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.
P261 Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosi.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P305+P351+P338+ P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE
või arstiga.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
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).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m
pinnaveekogudest.

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.
Informatsioon avarii korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Hädaabitelefoni number: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.
Keskkonnakaitse meetmed
Ärge reostage vett toote ega selle pakendiga.
Ärge puhastage pritsimisvahendit veekogu lähedal.
Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.
Pakend:

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

Partii nr.

vaata pakendilt

Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:
Säilitamine:

vaata pakendilt
2 aastat alates valmistamise kuupäevast
hoida temperatuuril 0o C kuni + 40o C

Loa valdaja: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. Sal, DK-1560 København V, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany, Crop Protection Division,
P.O. Box 120, D-67114 Limburgerhof, Saksamaa
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI
ET VÄLTIDA OHTU INIMESTELE JA KESKKONNALE, JÄRGIGE
KASUTUSJUHISEID.
KASUTUSJUHEND
Ceriax on süsteemse, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra,
talitritikale, kaera ja talirukki paljude haiguste tõrjeks.
Ceriax sisaldab 3 toimeainet: epoksikonasool (triasool, DMI grupi fungitsiid) koos
püraklostrobiini (strobiluriin, QoI grupi fungitsiid) ja uue toimeainega fluksapüroksaad
(karboksamiid, SDHI keemiline klass).
Epoksikonasool omab ravivat ja kaitsvat toimet paljude teravilja haiguste vastu.
Epoksikonasool omab väga head mõju helelaiksusele (Zymoseptoria tritici, Parastagonospora
nodorum), äärislaiksusele (Rhynchosporium secalis), võrklaiksusele (Pyrenophora teres),
roostetele (Puccinia spp.) ning head mõju kõrreliste jahukastele (Blumeria graminis) ja nisupruunlaiksusele e. DTR (Pyrenophora tritici-repentis).
Püraklostrobiin on kaitsev fungitsiid, sisaldades strobiluriini rühma raviva mõjuga
toimeaineid, mis toimivad väga tõhusalt rooste haigustele, nisu-pruunlaiksusele (DTR),
võrklaiksusele ja äärislaiksusele.
See avaldub kohaliku süsteemse ja kihtidevahelise toimena, samuti võib täheldada mõningast
süsteemset toimet. Püraklostrobiini füsioloogiline toime suurendab mullalämmastiku
omastamist ja taime stressitaluvust, nagu lühiaegne põud või osooni stress.
Püraklostrobiiniga töödeldud lehed püsivad kauem rohelised, mistõttu taim vananeb hiljem.
Nende mõjul suureneb teravilja saak ja saadakse parem tera kvaliteet.

Fluksapüroksaad on uus laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv toimeaine võrklaiksuse,
kõrreliste jahukaste, ramularioosi, äärislaiksuse, helelaiksuse, nisu-pruunlaiksuse ja roostete
tõrjeks teraviljadel. Fluksapüroksaad katkestab haigustekitaja seene kasvu vältides energia
tootmise, lisaks välistab teiste oluliste raku koostisosade sünteesiks vajalike keemiliste
sidemete moodustamise.
Haiguste tõrje
Haigus
Helelaiksus lehtedel
Zymoseptoria tritici
Helelaiksus
Parastagonospora nodorum
Pruunrooste
Puccinia recondita,
Puccinia hordei
Kollane rooste
Puccinia striiformis
Kroonrooste
Puccinia coronata
Võrklaiksus
Pyrenophora teres
Äärislaiksus
Rhynchosporium secalis
Ramularioos
Ramularia collo-cygni
Nisu-pruunlaiksus
Pyrenophora tritici-repentis
Jahukaste
Blumeria graminis
C = tõrjub täielikult >80 %
MC = tõrjub keskmiselt 60-80 %
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Kulunorm
Ceriax’i 1,5-3,0 l/ha. Vee hulk 100-300 l/ha.
1 kasutuskord 1,5-3 l/ha või 2 kasutuskorda 1,5 l/ha 21 päevase intervalliga.
Väiksemat kulunormi tuleb kasutada ennetava tõrjena, kui haiguse surve ei ole suur, ilmastik
ei soodusta haiguse arengut või kui sort on haiguskindlam.
Suuremat kulunormi tuleb kasutada, kui haiguse surve on kõrge, ilmastikutingimused on
haiguse arenguks soodsad või kui sort on haigusele vastuvõtlik.
Pritsimise aeg
Kasuta Ceriax’i haiguse lööbimise alguses. Maksimaalselt 1 või 2 pritsimist intervalliga 21
päeva võib teha alates kõrsumisest (võrsed on püstised, on ilmunud sõlmedeta pseudovars
maapinna lähedal on moodustunud esimene kõrresõlm) kuni õitsemise lõpuni (kasvufaasid
BBCH 30-69) tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil, talitritikalel ja kaeral.
Ooteaeg – 35 päeva.

Tali- ja suvinisu, talitritikale
Ceriax 1,5-3,0 l/ha helelaiksuse, nisu-pruunlaiksuse, pruunrooste (Puccinia recondita),
kollase rooste ja jahukaste tõrjeks kasvufaasis kõrsumise algus kuni õitsemise lõpp (BBCH
30-69).
Tali- ja suvioder
Ceriax 1,5-3,0 l/ha võrklaiksuse, äärislaiksuse, pruunrooste (Puccinia hordei), jahukaste ja
ramularioosi tõrjeks kasvufaasis kõrsumise algus kuni õitsemise lõpp (BBCH 30-69).
Talirukis
Ceriax 1,5-3,0 l/ha pruunrooste (Puccinia recondita), kollase rooste, jahukaste ja äärislaiksuse
tõrjeks kasvufaasis kõrsumise algus kuni õitsemise lõpp (BBCH 30-69).
Kaer
Ceriax 1,5-3,0 l/ha kroonrooste ja jahukaste tõrjeks kasvufaasis kõrsumise algus kuni
õitsemise lõpp (BBCH 30-69).
Resistentsus
Ceriax sisaldab epoksikonasooli, fluksapüroksaadi ja püraklostrobiini e. kolme erineva mitterist-resistentsete gruppide toimeaineid: fluksapüroksaad on suksinaat dehüdrogenaasi
inhibiitorite (SDHI, FRAC kood C2) fungitsiidi grupist, epoksikonasool on DMI fungitsiid
(FRAC kood G1) ja püraklostrobiin on QoI rist-resistentsuse grupi liige (FRAC kood C3).
SDHI ja DMI toimeained on antud haiguste tõrjumisel keskmise resistentsuse riskiga ühendid.
Kõrge resistentsuse riskiga on mõlemad toimeained Blumeria graminis suhtes. Vajalik on
kinni pidada järgnevatest resistentsusest hoidumise meetmetest:
 Strobiluriine (QoI) sisaldavaid fungitsiide tuleb kasutada ennetavalt.
 Kasvuhooaja jooksul ei tohi kasutada rohkem kui 2 korda QoI sisaldavat toodet
lehestiku pritsimiseks ükskõik millisel teravilja kultuuril.
 Ceriax’i tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendis ettenähtud haiguste tõrjeks näidatud
kindlas kasvufaasis ning ettenähtud kulunormiga.
 Kasuta Ceriax’i integreeritud taimekasvatuse strateegia osana koostöös teiste tõrje
meetoditega.
Rohkem informatsiooni resistentsuse vältimise ja toimetuleku kohta saad kohalikult nõustajalt
või külastades FRAG kodulehte.
Tähelepanu!
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved.
Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on väga raske eelnevalt kindlaks määrata, kuna
see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koosmõjust. Seda arvesse võttes ei
vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebapiisav toime
resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse riski soovitab BASF alati kinni
pidada etiketil antud soovitustest.

Pritsimislahuse valmistamine
Enne lahuse valmistamist veenduda pritsi ja paagi puhtuses. Täida pool pritsipaaki puhta
veega ja pane segisti tööle. Enne avamist LOKSUTA PREPARAADI MAHUTIT
KORRALIKULT, et toode seguneks ja lisa vajalik kogus pritsipaaki. Loputa tühi taara
hoolikalt ja lisa loputusvesi täitmise ajal pritsipaaki. Lisa ülejäänud vajaminev vee kogus ja
jätka pidevalt segamist pritsimislahuse valmimiseni.
Kui kasutatakse paagisegusid, tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi, järgides kõiki segude
valmistamise juhiseid.
Säilitamine
Hoidke eraldi toiduainetest ravimitest ja loomasöötadest. Hoiustada pestitsiididele ettenähtud
laos. Hoida kuivas ja kaitsta külma eest. Kaitsta temperatuuride eest: alla -5 o C. Hoida eemal
soojusallikast. Soovitatud hoidmistemperatuur on 0o C kuni +40o C. Kaitsta otsese
päikesevalguse eest. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri
29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.
Jäätmekäitlus
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.
ETTEVAATUSABINÕUD
Töötaja kaitse
Töö teostaja peab kasutama kasutuskõlblikku kontrollitud tehnikat ning järgima
ettevaatusabinõusid:
KANDA SOBIVAID KAITSEKINDAID, kui käsitletakse toodet ja saastunud pindu.
TOOTE KÄITLEMISEL EI TOHI SÜÜA, JUUA EGA SUITSETADA.
PESTA KÄSI enne söömist ja pärast tööd.
ALLA NEELAMISEL pöörduge kohe arsti poole ja näidake arstile toote pakendit, etiketti või
ohutuskaarti.
Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide
või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste,
happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt EN 14387 Tüüp ABEK).
Kätekaitse: sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese
kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale >
480 minutit): näiteks nitriilkummi (0.4 mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüülökummi (0.7
mm) ja mud.
Silmakaitse: tihedalt istuvad turvaprillid (pritsmeprillid) (EN 166).
Kehakaitse: kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, näit.
põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt DIN-EN 465).
Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed: vältida kontakti naha, silmade ja riietega.
Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid. Eemaldage koheselt saastunud rõivad. Säilitage
töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Töökohal mitte süüa,
juua, suitsetada ega tubakat kasutada. Käsi ja/või nägu tuleb pesta enne töö vaheaega ja pärast
vahetuse lõpetamist.

Esmaabimeetmed
Üldised nõuanded:
Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Võtta koheselt seljast saastunud riietus.
Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse
kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). Halva
enesetunde korral pöörduge arsti poole. Näidake arstile pakendit, etiketti või ohutuskaarti.
Sissehingamisel: tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst. Kohe kasutada
kortikosteroidiga aerosoolidosaatorit.
Kokkupuutel nahaga: peske kohe rohke veega, kata steriilse sidemega ja pöörduda nahaarsti
poole.
Kokkupuutel silmadega: peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all
hoides silmalaugu lahti, konsulteerige silmaspetsialistiga.
Neelamisel: loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole.
Käsitlemine: sümptoomide kohene käsitlus (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid),
konkreetne vastumürk puudub.
Mürgisusalane informatsioon telefonil: 16662
Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste ning
praktiliste kogemuste põhjal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste
eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede
resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik
ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja
ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka
ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.
 - BASF registreeritud kaubamärk

