Opus ®
SAAGIKAITSETOODE
FUNGITSIID
Laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid tali- ja suvinisu,
rukki, tritikale, tali- ja suviodra ning kaera haiguste tõrjeks.
Opus’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toimeaine: 125 g/l epoksikonasool
Keemiline grupp: triasool
Preparaadi vorm:
suspensiooni kontsentraat
Toode sisaldab ohtlikke aineid: EPOKSIKONASOOL, ETOKSÜLAADI
RASVALKOHOL, NAFTA LAHUS ja 1,2-BENSISOTIASOLIIN-3-ONE, mis
võivad põhjustada allergilist reaktsiooni.

Signaalsõna:
Hoiatus
Ohudeklaratsioon:
H315 Põhjustab nahaärritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe .
H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P362 Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
Hoiatuslaused (Hoiustamine):
P405 Hoida lukustatult.

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):
P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.
Keskkondlikud ettevaatusabinõud
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 10
m.
Taara kahjutustamine
Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputa taarat kasutades
integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta
veega. Loputusvesi vala pritsipaaki töölahuse hulka. Preparaadi ülejäägid ja
tühjendatud pakendid tuleb hävitada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112
Eesti reg. Number: 0227/XXXXX
Partii nr./Valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Pakend: 0.15, 0.25, 0.5, 1, 3, 5, 10 l
Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Esindaja: AS Baltic Agro, Peterburi tee 44, 11415 Tallinn, Tel: (0) 606 22 60
KASUTUSJUHEND
Toote kirjeldus
Opus sisaldab aktiivainet epoksikonasool, mis kuulub triasool fungitsiidide gruppi.
Peamine toime on ergosterooli sünteesi peatamine, mis põhjustab rakumembraanide
katkemist. Triasoolide toimeained on demetülatsiooni inhibiitorid (DMI). DMI ja
morfoliine koos nimetatakse steroolbiosünteesi inhibiitoriteks (SBI).
Opus on laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid tali- ja
suvinisu, tali- ja suviodra, rukki, tritikale ja kaera peamiste haiguste tõrjeks.
Resistentsuse oht
On teada, et teatud teravilja haiguste tüvede tundlikkus triasool fungitsiididele on
vähenenud. Juba olemasoleva või kasutamisega tekkiva resistentsuse korral ei oma
Opus rahuldavat tõrjeefekti.
Opus on DMI fungitsiid. Mõnede DMI fungitsiidide resistentsust on täheldatud
helelaiksuse (Mycosphaerella graminicola) suhtes, mis võib ohtlikult mõjutada
toodete toimet. Resistentsuse arenemise riski vältimiseks võtta ühendust kohaliku
nõustajaga ja järgida FRAG juhendit DMI fungitsiididele.
Tähelepanuks!
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.
Kasutusaeg
Opus’t kasutatakse lehestikuhaiguste ründe alguses. Maksimaalselt kaks pritsimist
võib teraviljadele teha alates kasvufaasist 30 (puhmiku kujunemine) kuni kasvufaasini
69 (õitsemise lõpp).
Helelaiksuste (Septoria tritici, Septoria nodorum) tõrjeks pritsitakse alates
kasvufaasist 32 (peavarrel formeerub teine kõrresõlm) kui haigust esineb või ilmastik
soodustab olemasoleva haiguse arengut. Täiendav pritsimine võib olla vajalik haiguse
arengule soodsate tingimuste jätkumisel. Intervall kahe pritsimise vahel –
minimaalselt 21 päeva.
* Mistahes jahukastest kiireks vabanemiseks igal pritsimise ajal kasuta Opus’t
paagisegus Corbeli või Flexitiga 0,25-0,5 l/ha ja Opus 0,5-1,0 l/ha.
Opus 0,5-1,0 l/ha kulunorm mõjub efektiivselt 3-5 nädala jooksul olenevalt
ilmastikutingimustest ja taime arengu kiirusest. Opus toime on kindlustatud, kui
pritsimise järel 2 tunni jooksul ei saja vihma.
Tali- ja suvinisu
DTR e. nisu- pruunlaiksus
Helelaiksus
Helelaiksus
Kollane rooste
Pruunrooste
Jahukaste*

(Pyrenophora tritici-repentis)
(Mycosphaerella graminicola)
(Phaeosphaeria nodorum)
(Puccinia striiformis)
(Puccinia recondita)
(Blumeria graminis)

Opus 0,5-1,0 l/ha.
Heleaiksuste ja DTR-i tõrjeks talinisul tuleb pritsimine teha alates kasvufaasist 32
(peavarrel formeerub teine kõrresõlm) kui haigust esineb ja ilmastik soodustab
olemasoleva haiguse arengut. Täiendav pritsimine võib olla vajalik viljapea loomise
ajal.
Maksimaalne töötlemiste arv – 2. Intervall kahe pritsimise vahel – minimaalselt 21
päeva.
Ooteaeg – 35 päeva
Tali- ja suvioder
Võrklaiksus
Äärislaiksus
Kollane rooste
Pruunrooste
Triiptõbi
Helelaiksus
Jahukaste

(Pyrenophora teres f.sp.)
(Rhynchosporium secalis.)
(Puccinia striiformis)
(Puccinia hordei)
(Pyrenophora graminea)
(Phaeosphaeria spp.)
(Blumeria graminis)

Ramularia

(Ramularia collo-cygni)

Opus 0,5-1,0 l/ha
Maksimaalne töötlemiste arv – 2. Intervall kahe pritsimise vahel – minimaalselt 21
päeva.
Ooteaeg – 35 päeva
Tali- ja suvitritikale
DTR e. nisu-pruunlaiksus
Helelaiksus
Helelaiksus
Äärislaiksus
Kollane rooste
Pruunrooste
Jahukaste*

(Pyrenophora tritici-repentis)
(Mycosphaerella graminicola)
(Phaeosphaeria nodorum)
(Rhynchosporium secalis.)
(Puccinia striiformis)
(Puccinia recondita)
(Blumeria graminis)

Opus 0,5-1,0 l/ha
Maksimaalne töötlemiste arv – 2. Intervall kahe pritsimise vahel – minimaalselt 21
päeva.
Ooteaeg – 35 päeva
Talirukis
Pruunrooste
Äärislaiksus
Jahukaste

(Puccinia recondita)
(Rhynchosporium spp.)
(Blumeria graminis)

Opus 0,5-1,0 l/ha
Maksimaalne töötlemiste arv – 2. Intervall kahe pritsimise vahel – minimaalselt 21
päeva.
Ooteaeg – 35 päeva
Kaer
Kroonrooste
Pruunlaiksus
Jahukaste

(Puccinia coronata)
(Pyrenophora avenae)
(Blumeria graminis)

Opus 0,5-1,0 l/ha
Maksimaalne töötlemiste arv – 2. Intervall kahe pritsimise vahel – minimaalselt 21
päeva.
Ooteaeg – 35 päeva
Madalamat kulunormi kasutatakse haiguskindlamal teravilja sordil või kui haiguse
nakkus on madal ja ilmastikutingimused ei soodusta haiguse arengut. Suuremat
kulunormi kasutatakse haigusele vastuvõtlikul sordil või kui haiguste surve on tugev
ja ilmastikutingimused soodustavad haiguse arengut.

Segatavus teiste preparaatidega
Opus’t võib segada fungitsiididega Corbel, Comet, Flexity; kasvuregulaatoritega
Cycocel 750, Medax Top.
Vee hulk
Kasutatava vee hulk 100 – 400 l/ha. Tiheda taimestiku seisu/hilise pritsimise korral
kasutada 300 – 400 l/ha.
Pritsimislahuse valmistamine
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne kasutamist loksuta
preparaadi mahutit korralikult, lisa vajalik kogus Opus’t pritsipaaki ja seejärel lisa
ülejäänud vee kogus jätkates pidevalt segamist. Segisti jätta tööle nii transportimisel
kui pritsimisel. Pritsimislahus tuleks kasutada kohe pärast valmistamist.
Isikukaitsevahendid
Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed:
Sünnitusealised naised ja rasedad ei tohi tootega kokku puutuda. Vältige kontakti
naha, silmade ja rõivastega. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid. Võtta koheselt
seljast saastunud riietus. Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist
ja loomasöödast. Töökohal ei tohi süüa, juua, suitsetada ega kasutada tubakat. Käsi
ja/või nägu tuleb pesta enne vaheaegu ja vahetuse lõpul.
Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Hingamiskaitse auru/aerosooli vallapääsemisel. Kandke
hingamiskaitset, kui ventilatsioon on ebapiisav. Peenfilter, keskmise efektiivsusega,
tahkete ja vedelosakeste püüdmiseks (nt EN 143 või 149, Tüüp P2 või FFP2).
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), butüülkummi (0,7 mm) ja muud.
Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt EN 166).
Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust
mõjust, näit. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete
korral või EN ISO 13982 tolmu korral).
Esmaabimeetmed

Üldised nõuanded: Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Võtta koheselt
seljast saastunud riietus. Raskuste tekkimisel: Pöörduge arsti poole. Näidake arstile
mahutit, silti ja/või ohutuskaarti.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Nahale sattumisel peske koheselt rohke vee ja seebiga. Kui
tekib ärritus, pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit
voolava vee all, hoides silmalaugu lahti.
Neelamisel: Loputage koheselt suud ning jooge seejärel rohkesti vett, pöörduge arsti
poole. Ärge kutsuge esile oksendamist, v.a. juhul, kui seda soovitab mürgituskeskus
või arst. Ärge kunagi kutsuge esile oksendamist ega manustage midagi suu kaudu, kui
ohver on teadvusetu või krampides.
Teade arstile: Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine,
elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.
Mürgisusalane informatsioon telefonil: +49 180 2273 112
Säilitamine
Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon. Hoida lukustatud, kuivas, külma
eest kaitstud kohas. Hoida eraldi toiduainetest ja loomasöötadest. Hoida temperatuuril
+5 ºC kuni +40 ºC.
Hoida eemal soojusallikast. Kaitske otsese päikesevalguse eest. Kui ainet/toodet
säilitada pikka aega ettenähtud temperatuurist madalamal, võivad muutuda toote
omadused. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat – 24
kuud.
Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal,
samuti praktiliste kogemuste najal. 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
väljaspoole 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

