Cidely Top
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Preparaadi vorm: Dispergeeruv kontsentraat
Kasutusala: Süsteemne ja kontaktne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tomatil,
kurgil, pipral, suvikõrvitsal ja maasikatel katmikalal.
Toimeaine: 125 g/l difenokonasool, 15 g/l tsüflufenamiid
Eesti reg-nr
Valmistamise kuupäev/partii nr: vaata pakendilt.
Cidely Top`i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete
pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
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.
Hoiutingimused: Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat
valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas ja
vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse
virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Ettevaatust
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline
toime. EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P273 Vältida sattumist keskkonda. P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. 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. P310 Võtta viivitamatult ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt
kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti). SP1 Vältida
vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). Hädaabi telefon 112.
Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company, CH-4002
Basel, Schwarzwaldallee 215, P.O. Box, Šveits
Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
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Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete
pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi. Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis
kirjeldatud esmaabimeetmeid. Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada.
Rakendada sümptomaatilist ravi.
Säilitamistingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat
valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas ja
vältida temperatuuri alla 0ºC 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. 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.

Ettevaatust
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline
toime. EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P273 Vältida sattumist keskkonda. P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. 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. P310 Võtta viivitamatult ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt
kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti). SP1 Vältida
vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). Hädaabi telefon 112.
Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
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Esmaabi
Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile
etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud
nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja
puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu
kätte. Toote allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle
etiketti. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile
oksendamist.
Toimemehhanism
Difenokonasool on pikaajalise toimega profülaktiliselt ja ravivalt kasutatav
fungitsiid. Kuulub triasoolide keemilisse klassi ja tema toimemehhanism on sarnane
teiste triasoolide toimega. Triasoolfungitsiidid on süsteemse toimega, tungides
taimesse kiiresti, liikudes ksüleemis translaminaarselt, jaotudes hästi taimerakkudes
ning kaitstes ärauhtumise eest. Difenokonasool mõjub haigustekitaja sisenemise ja
haustorite moodustumise faasis. Takistab steroolide biosünteesi raku membraanis,
mis peatab seene arengu. Steroolide biosünteesi takistamine katkestab membraani
funktsioonid, tsütoplasma imbub välja ja seenehüüf hävib.
Tsüflufenamiid
Tsüflufenamiid kuulub uudsesse ja unikaalsesse fungitsiidide keemilisse klassi –
amidoksiimid. Bioloogiline toimemehhanism patogeenide vastu ei ole selge, kuid see
on erinev sellistest fungitsiididest nagu bensimidasool, demetülaasi inhibiitorid ja
strobiluriinid. Tsüflufenamiid on väga hea profülaktilise, raviva ja pikaajalise toimega
paljude jahukaste tekitajate vastu. Kontaktse, translaminaarse ja auruva toimega.
Difenokonasooli ja tsüflufenamiidi kombinatsioon tagab laia toimespektri paljude
jahukaste ja lehe laiktõve tekitajate vastu.
Toimespekter
Tomat, pipar
Jahukaste (Leveillula taurica)
Jahukaste (Erysiphe lycopersici)
Kuivlaiksus (Alternaria solani)
Ruugehallitus (Fulvia fulva)

Kurk, suvikõrvits
Jahukaste (Podosphaera xanthii)
Jahukaste (Erysiphe cichoracearum)
Kuivlaiksus (Alternaria cucumerina)
Kõrvitsaliste askohütoos (Didymella bryoniae)
Kurgi rõuged (Cladiosporium cucumerinum)
Antraknoos (Colletotrichum lagenarium)
Maasikas
Maasika jahukaste (Podosphaera macularis)
Maasika-laikpõletik (Mycosphaerella fragariae)
Maasika-antraknoos (Colletotrichum acuatum)
Kuivlaiksused (Alternaria spp.)
Kasutamine
Kultuur
Tomat, pipar
kasvuhoones

Kulunorm
l/ha
1,0

Kurk,
suvikõrvits
kasvuhoones

1,0

Maasikas
kasvuhoones

1,0

Pritsimisaeg
kasvufaas 20-89
(külgvõrsete
arenemisest kuni
viljade täieliku
valmimiseni).
kasvufaas 20-89
(külgvõrsete
arenemisest kuni
viljade täieliku
valmimiseni).
kasvufaas 20-89 (9
ja enama lehe
avanemisest kuni
viljade küpsemise
lõpuni).

Intervall
(päevades)
10

Ooteaeg
3

10

3

10

3

Vee kulunorm: 300-1000 l/ha
Pritsimiskordade arv: 2
Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täita 1/4 ulatuses puhta veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus
Cidely Top-i pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka
enne tööd ja pritsimise ajal.
Pritsimistehnoloogia
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut.
Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning
võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine).
Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4m/s), vältides preparaadi kandumist
naabruses asuvatele kultuuridele.
Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja
voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna,
pinna – ja põhjavee reostumist.

Resistentsus
Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Teatud agrotehniliste võtete
rakendamisega saab vähendada resistentsete tüvede tekke tõenäosust. Kõige
kaasaegsemate ja täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust Syngenta
Crop Protection AG edasimüüjaga.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.
Võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved, mille puhul
fungitsiidid osutuvad ebatõhusaks ja selle tulemusel saak väheneb. Kuna kõnealuste
tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta Syngenta Crop
Protection AG ega selle edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud
fungitsiidide ebatõhusus resistentsete tüvede korral.
Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna
tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle
eest vastutada.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company, CH-4002
Basel, Schwarzwaldallee 215, P.O. Box, Šveits
Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
Pakend: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l

