Epox® Extra
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeained: epoksikonasool 50 g/l, folpet 375 g/l
Preparatiivne vorm: Suspensioonkontsentraat (s.k.)
Pakend: 1 l, 5 l
Toode sisaldab ohtlikke aineid epoksikonasool, folpet ja metenamiin.
Seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral ja tritikalel.
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toodet ei tohi kasutada lähemal kui 10 m veekogudest.

Ettevaatust
H319
Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332
Sissehingamisel kahjulik.
H351
Arvatavasti põhjustab vähktõbe
H360Df
Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
H410
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
P102
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P201
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261
Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P264
Pärast käitlemist pesta käsi hoolega.
P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+351+338
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti
jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P304+340
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja
hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P391
Mahavoolanud aine kokku koguda.
P501
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
EUH208
Sisaldab folpetit ja metenamiini. Võib põhjustada allergilist
reaktsiooni.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee
lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaažide).
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SPe3

Veeorganismide kaitsmiseks pidada
puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest

kinni

mittepritsitavast

Eesti reg.-nr.: 0475/20.07.12
Valmistamise aeg ja partii nr.: vaata pakendil.
Säilivusaeg: 2 aastat.
Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad
Tel.: +31 33 494 84 94
Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd
P.O. Box 60, Ind.Zone
Be’er Sheva 84110
Israel
Maaletooja ja turustaja:
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallin
Estonia
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13 Viljandi,
71012 Estonia
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

Litagra OÜ
Aardla 25 E,
50110 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7366 796

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT
KASUTUSJUHENDIT.
VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA
KASUTUSJUHENDI NÕUDEID!

ÜLDANDMED
Epox® Extra on efektiivne teraviljade fungitsiid seenpatogeenide Septoria nodorum,
Septoria tritici, Puccinia spp., Pyrenophora teres, Pyrenophora tritici-repentis,
Rhynchosporium secalis, Ramularia collo-cygni ja Blumeria graminis tõrjeks. Epox®
Extra on Blumeria graminis'e vastu efektiivne ainult juhul, kui teda kasutatakse
profülaktiliselt või nakkuse algusjärgus.
TOIMEMEHHANISM
Epox® Extra kaks toimeainet, folpet ja epoksikonasool, on erineva toimemehhanismiga.
Kaks toimeainet täiendavad teineteist ja vähendavad ohtu resistentsuse kujunemiseks.
Folpet on kaitsva toimega kontaktne fungitsiid, mis kuulub ftalimiidide keemilisse
rühma. Ta on oma toimemehhanismilt mitmetoimeline: elektrontranspordi tõkestamine
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mitokondrites ning rakkude jagunemise ja patogeeni uute eoste moodustumise
takistamine.
Epoksikonasool on raviva toimega fungitsiid, mis kuulub triasoolide rühma. See
omastatakse kiiresti taime poolt ning transporditakse ksüleemi kaudu lehetippudesse, mis
viib ühtlasemale jaotumisele lehtedes. Epoksikonasool mõjutab taimekahjustaja kasvu ja
levimist, takistades tema rakuseinte kasvuks vajaliku steroidi moodustumist.
KASUTUSJUHEND
Toodet Epox® Extra võib kasutada kõrsumise algusest (BBCH 30) kuni täisõitsemiseni
(BBCH 65) kas profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel.
Kaitseperiood sõltub kulunormist, sordist, haiguse tüübist, nakkuse survest,
ilmastikutingimustest ning kultuurtaimede kasvust ja kestab 3-5 nädalat.
Epox® Extra on vihmakindel 1 tunni möödumisel pärast pritsimist.
Kultuur

Haigus

Kulunorm/ha

Nisu
(tali- ja suvi-)

Septoria tritici
Septoria nodorum
Pyrenophora tritici-repentis
Puccinia recondita
Puccinia striiformis
Blumeria graminis
Pyrenophora teres
Rhynchosporium secalis
Phaeosphaeria nodorum
Puccinia hordei
Blumeria graminis
Ramularia collo-cygni
füsioloogilised laigud
Septoria spp
Rhynchosporium secalis
Pyrenophora tritici-repentis
Puccinia recondita
Puccinia striiformis
Blumeria graminis

1.0 – 2.0

Kasvufaas
(BBCH)
30 - 65

1.0 – 2.0

30 - 65

1.0 – 2.0

30 - 65

Oder
(tali- ja suvi-)

Tritikale
(tali- ja suvi-)

2,0 l/ha Epox® Extra kasutatakse juhul, kui haiguse surve on kõrge, sordid on
vastuvõtlikud või kui kavas on pritsida fungitsiidiga ainult üks kord.
1,0-1,5 l/ha Epox® Extra kasutatakse haiguse madala surve tingimustes ning juhul, kui on
kavas 2 või 3 pritsimist fungitsiididega.
Koristuseelne ooteaeg – 42 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv kasvuperioodil – 2, intervall 14 – 21 päeva.
Veekogus: 100-300 l/ha
Paagisegud
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Toodet Epox® Extra võib segada teiste taimekaitsevahendite ja väetistega. Põhireegliks on
see, et lisatav toode tuleb lahusesse segada viimasena. Alati peab järgima juhiseid lisatava
toote etiketil. Kõik paagisegud tuleb koheselt ära pritsida.
Resistentsuse vältimine
Esineb risk resistentsete seenetüvede arenguks, seetõttu võivad fungitsiidid ebasoodsates
tingimustes vähema efektiivseks muutuda.
Epox® Extra sisaldab kahte toimeainet erinevatest keemilistest rühmadest, millel on
mitmetoimeline toimemehhanism, seetõttu on risk resistentsuse arenemiseks madal.
Et vältida resistentsuse kujunemist, palun kasutage Epox® Extra registreeritud kulunormi
toote etiketil antud haiguse vastu ning vastava ajastusega.
Ohutusnõuded
Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida toote sattumist nahale, silmadesse ning riietele,
samuti aurude, udu ja pihustatud preparaadi sissehingamist. Kanda vee- ja kemikaalikindlat
kaitseriietust, vee- ja kemikaalikindlaid kindaid, kummisaapaid, hermeetilisi kaitseprille
ning kahjulike ja vedelate ainete vastu kaitsvat respiraatorit. Töökohal söömine, joomine ja
suitsetamine on keelatud. Töö ajal järgida isikliku hügieeni nõudeid. Enne puhkepause ja
pärast töö lõpetamist pesta nägu ja käed seebiga.
ESMAABI
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Igasuguste kaebuste tekkimisel pöörduda
arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: Võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud
nahka seebi ja veega, millele järgnevalt loputada sooja veega. Igasuguste kaebuste
tekkimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Pesta silma rohke veega. Kui valu püsib, pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Kunagi ei tohi anda midagi suukaudselt
teadvusetule inimesele. Loputada suud rohke veega. Pöörduda arsti poole.
SÄILITAMINE
Hoida otsese päikesevalguse eest. Vältida külmumist. Säilitada kuivas, jahedas, hästi
ventileeritud kohas. Hoida suletud originaalpakendis.
Seadmete puhastamine
Pärast pritsimise lõpetamist peske pritsimisseadmed puhta veega.
Tühjad pakendid
Loputage tühja pakendit 3 korda, loputusvesi valada pritsipaaki valmistatava töölahuse
hulka. Tühi taara viige ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on
keelatud. Ärge visake pakendeid kanalisatsiooni või kuivendussüsteemidesse; vältige
toote pinna- ja põhjavette sattumisest põhjustatud saastumist.
Märkus
Tarnija garanteerib toote kvaliteedi, kui see on omandatud originaalpakendis. Kõik
soovitused preparaadi kasutamise kohta on antud arvestades tootjal olemasolevaid
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teadmisi ja kogemusi. Tootja ning levitaja ei vastuta toote efektiivsuse eest juhul, kui
kasutaja ei järginud etiketil antud toote säilitamise tingimusi ning kasutusjuhendit. Sama
kehtib kõigi teiste ettenägematute asjaolude ilmnemise kohta (fungitsiidile resistentsete
haiguste ilmnemine jne)


ADAMA Agricultural Solutions Ltd registreeritud kaubamärk
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