Swing® Gold
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeained: dimoksüstrobiin 133 g/l (12,5 mahuprotsenti)
epoksikonasool 50 g//l (4,7 mahuprotsenti)
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat SC
Swing Gold on laia tõrjespektriga süsteemse toimega fungitsiid kasvuhooaja hiliste lehe- ja
pähikuhaiguste, k.a. pähiku fusarioosi tõrjeks suvi- ja talinisul.
Swing Gold’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikke aineid dimoksüstrobiin, epoksikonasool, naftalahus, etoksülaadi
rasvalkoholi ja 1,2-bensisodiasoliin-3-one, mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Hoiatus
Ohudeklaratsioon:
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
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.
P261 Vältida auru sissehingamist.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P302 + P352 NAHALE SATTUMISEL: Peske rohke seebi ja veega.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
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 drenaazhide)
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m.
Informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112
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 värske õhu kätte, 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. Konsulteerige silmaarstiga.
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: Kohelge vastavalt sümptoomidele (saastest vabastamine, elutähtsad
funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.
Mürgistusalane informatsioon telefonil: 16662
Pakend: 1 l, 5 l, 10 l
Eesti reg. number: 0350/10.12.09
Partii nr.: vaata pakendil
Valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida külma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0o C ja üle + 40o C.
Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Esindaja: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa, Estonia
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI
ET VÄLTIDA OHTE INIMESTELE JA KESKKONNALE, JÄRGIGE
KASUTUSJUHISEID.
KASUTUSJUHEND
Swing Gold sisaldab kahte toimeainet, - strobiluriin dimoksüstrobiini ja triasool –
epoksikonasooli. Kahe erineva toimeaine kombinatsioon tagab Swing Gold’i laia tõrjespektri
haiguste tõrjel. Taimekudedes süsteemse liikuvusega kahe toimeaine sisaldusega fungitsiid on
nisule nii profülaktilise kui raviva toimega. Tõrjub fusarioosi pähikul, samuti on efektiivne
mitmete teiste haiguste nagu helelaiksused ja roosted tõrjel; keskmise efektiivsusega nisupruunlaiksuse (DTR) tõrjel ja vähese efektiivsusega kõrreliste jahukaste tõrjel.
Swing Gold sobib kasutamiseks kõigil tänapäevastel nisusortidel. Pärast Swing Gold’i
kasutamist ei ole piiranguid järelkultuurile.

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.
KULTUURID JA HAIGUSED
Tali- ja suvinisu:
Fusarioos pähikul
Kõrreliste helelaiksus
Kõrreliste helelaiksus lehel/pähikul
DTR e. nisu-pruunlaiksus
Roosted
Kõrreliste jahukaste (nõrk mõju)

Fusarium culmorum
Mycosphaerella graminicola (Septoria tritici)
Stagonospora nodorum (Septoria nodorum)
Pyrenophora tritici-repentis (Drechslera tritici-repentis)
Puccinia spp.
Blumeria graminis

Kulunorm: Swing Gold 1,5 l/ha. Kulunorm sõltub pritsimiskordade arvust hooajal ja haiguse
survest.
Töötlemise aeg: Kasuta Swing Gold’i alates viljatupe avanemisest, kui ilmuvad esimesed
ohete tipud kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 49-69).
Optimaalne pritsimise aeg sõltub haiguse survest ja varem tehtud pritsimiskordade arvust:
 Esmakordsel fungitsiidiga pritsimisel kasuta Swing Gold’i 1,5 l/ha alates esimeste
ohete tippude ilmumisest kuni loomise alguseni (kasvufaas 49-51).
 Teistkordsel fungitsiidiga pritsimisel kasuta Swing Gold’i 1,5 l/ha loomise algusest
kuni loomise lõpuni (kasvufaas 51-59).
 Pähiku fusarioosi efektiivseks tõrjeks kasuta Swing Gold’i 1,5 l/ha õitsemise algusest
kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 61-69). Optimaalseks töötlemise ajaks on täielik
õitsemine (kasvufaas 65).
Kõrreliste jahukaste ründe ohu korral lisa Flexity® ’it või Corbel®1 ’it ½ kulunormi.
Maksimaalne töötlemiste arv – 1
Ooteaeg – 35 päeva
Resistentsuse oht
Swing Gold sisaldab kahte erineva mõjuga toimeainet, strobiluriini ja triasooli, mis aitab
vähendada resistentsuse arenemise riski. Kasuta Swing Gold’i vastavalt juhendis ettenähtud
haigustele ja kindlas kasvufaasis. Kasuta strobiluriine maksimaalselt kaks pritsimiskorda
kasvuhooajal. Võimaliku resistentsuse korral pähiku fusarioosile sega Swing Gold’i triasool
Juventus’ega.
Vee kogus:
Kasutatava vee hulk 150-200 l/ha.
Pritsimislahuse valmistamine
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne kasutamist loksuta preparaadi
mahutit korralikult. Lisa vajalik kogus Swing Gold’i pritsipaaki jätkates pidevalt segamist.

Seejärel lisa ülejäänud vee kogus ja jätka pidevalt segamist pritsimislahuse valmimiseni.
Pritsimislahus tuleb kasutada kohe pärast valmistamist.
Segatavus teiste preparaatidega
Swing Gold on segatav jahukaste tõrje fungitsiididega nagu Flexity ja Allegro Super, sama
hästi ka teiste fungitsiididega nagu Juventus, Allegro Plus, Tango Super ja insektitsiididega
nagu Fastac. Swing Gold’i kasutatakse segus esimese preparaadina.
Pritsimine
Swing Gold imendub kiiresti taime lehtedesse. Kultuuri tiheda seisu puhul ära vähenda
ettenähtud vee hulka. Täielikuks imendumiseks kulub 1-2 tundi.
Isikukaitsevahendid
Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Toote käitlemisel kandke isikukaitsevahendeid:
ohutusprillid, mille küljed on suletud (EN 166), sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN
374), kaitsesaapad ja keemiakaitseülikond (vastavalt DIN-EN 465). Kandke hingamiskaitset,
kui ventilatsioon on ebapiisav (peenfilter EN 143 või EN 149, Tüüp P2 või FFP2). Võtta
koheselt seljast saastunud rõivad, pesta käsi ja nägu seebi ja veega.
Jäätmete ja taara kahjutustamine
Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades
integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega.
Loputusvesi valada pritsipaaki töölahuse hulka. Preparaadi ülejäägid ja tühjendatud pakendid
tuleb hävitada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Säilitamine
Hoida lukustatud, kuivas, külma eest kaitstud kohas, temperatuuril 0º C kuni +40º C. Hoida
eemal soojusallikast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Kinnises originaalpakendis 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 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

