Dithane* NT
Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Pakend: 10 kuni 25 kg
Tunnussõna: Hoiatus

Toimeaine: mankotseeb 750 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Eesti reg. nr. : 0218/ 15.09.2010
Loa haldaja: Indofil Industries Ltd., Via Filippo Turati, 6-20121 Milan, Italy
Tootja/pakendaja: Indofil Industries Ltd, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off.-Andheri-Kurla Road 400059
ANDHERI (EAST), MUMBAI, INDIA
Toode sisaldab ohtlikku ainet mankotseeb!
Kasutuspiirang: Dithane* NT võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata tootelt
Haiguste tõrjeks kartulil, porgandil, mugulsibulal, küüslaugul, ŝalotil, porrul, lillkapsal, brokolil, talinisul, põldoal ja
-hernel, õuna-, pirni-, ploomi- ja kirsipuudel, viinamarjal, punasel ja mustal sõstral, karusmarjal, dekoratiivtaimedel,
ilupuudel, metsanduses (männiseemikud)
Tähelepanu!
Musta- ja punase sõstra, karusmarja ja viinamarja pritsimisel - mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Õuna-,
pirni-, ploomi- ja kirsipuude ning dekoratiivpuude pritsimisel mitte kasutada lähemal kui 30 m veekogudest.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!
Ohulaused:
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H361d: Arvatavasti kahjustab loodet.
H400: Väga mürgine veeorganismidele.
H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
HÄDAABI TELEFON 112
Hoiatuslaused:
Vältimine:
P201: Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Vastus:
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.
P333+P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
P391: Mahavoolanud toode kokku koguda.
Hoiustamine:
P405: Hoida lukustatult.
Kõrvaldamine:
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti)
Täiendavad märgistuse elemendid:
EUH 401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist
läbi lauda ja teede drenaazhide).
Spe3: Veeorganismide pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m (viinamari, must sõstar, punane sõstar,
karusmari) või 30 m (õun, pirn, ploom, kirss, dekoratiivpuud) pinnaseveekogudest.

TOOTE OHUTUSINFORMATSIOON
Esmaabi
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Nahaga kokkupuutel: võtta seljast määrdunud riided, pesta
nahapinda seebi ja rohke veega. Silma sattumisel: loputada kiiresti rohke veega 15 minutit (silmalaud avatud).
Suhu sattumisel: juua 2 klaasi vett. Mitte midagi manustada suu kaudu, kui kannatanu on teadvuseta. Vajadusel
pöörduda arsti poole. Spetsiifilist vastumürki pole teada. Keskkonnaohtlikkus: vältida pritsimisvedeliku ja loputusvee
sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse ja kaevudesse.
Hoiustamine
Toode säilitada originaalpakendis tihedalt suletuna, jahedas, kuivas ning hästi ventileeritud kohas. Hoidke eemal
tulest ja sädemetest. Kui pakend on avatud, tuleb preparaat kasutada ära ühe hooaja jooksul.
PRITSIMINE
Tegevused enne pritsimist: Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Prits
peab enne kasutamist olema hoolikalt läbi pestud.
Isikukaitse töölahuse valmistamisel: Kanda sobivaid kaitseprille, hingamisteede kaitsevahendeid, kemikaalide eest
kaitsvaid kindaid, kaitseriietust ja kummisaapaid. Pritsimislahuse valmistamine: Prits täita poolenisti veega, lülitada
segisti tööle ning pidevalt segades lisada vajalik kogus Dithane* NT-d, seejärel vajaduse korral ka teised
taimekaitsevahendid. Kui pritsimissegus kasutatakse pulbrilisi või granuleeritud taimekaitsevahendeid, tuleb need
lahustada vees enne emulsiooni kontsentraatide lisamist. Seejärel lisatakse ülejäänud vesi pritsimislahust pidevalt
segades. Jätkata segamist kuni pritsimise hetkeni. Valmis töölahust mitte seisma jätta, vaid alustada kohe pritsimist.
Isikukaitse pritsimisel: Tavalise traktoripritsiga töötades kasutada kummikuid, kemikaalikindlaid kindaid ja
kaitseriietust. Juhul kui traktori kabiin on suletud, siis tuleb isikukaitsevahendeid kasutada ainult väljaspool kabiini.
Pritsetööd: Pritsida tuulevaikse ilmaga (tuule kiirus kuni 4 m/s), vältides kandumist teistele kultuuridele. Soovitav pritsi
surve 3 baari. Soovitatav pritsimise kiirus 4-6 km/ tunnis. Pritsimise ajal peab pritsi segisti olema sisse lülitatud.
Kasutatava vee hulk on sõltuv kultuurist (vt. tabelist). Tihedama kultuuri puhul tuleb kasutada maksimaalset vee hulka.
Kasutage pihusteid, mis tagavad taimede hea kattuvuse pritsimislahusega. Kasutades vastavalt vajadusele erinevaid
pihusteid, tagatakse pritsimisel parem taimede kattuvus ning seeläbi suureneb toote efektiivsus.
Põhja- ja pinnavee kaitse: Jälgida, et pritsimislahus ei kanduks tuulega pinnavette ega lahtistesse veekogudesse.
Pritsi ei tohi puhastada veekogu lähedal. Pritselahust võib valmistada ja pritsimisseadmeid puhastada ning pesta
ainult selleks ettevalmistatud kohas. Preparaadi ja pritsimislahuse ülejääke ei tohi lasta veekogudesse.
Taara kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühi taara loputada vähemalt kolm korda puhta veega,
loputusvesi valada pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Tühi taara muuta kasutuskõlbmatuks ning viia ohtlike
jäätmete kogumiskohta.
Pritsi puhastamine
Vältimaks järgneva kultuuri kahjustust, tuleb kõik pritseseadmed hoolikalt puhastada nii seest kui väljast. Selleks
kasutada vastavat pesuvahendit All Clear Extra vastavalt alljärgnevale juhendile:
1. Tühjendada prits koheselt pärast pritsimist. Pritsi välispinnale jäänud lahus tuleb eemaldada puhta veega pestes.
2. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega, kasutades vähemalt kümnendikku paagi mahtuvusest.
Tühjendada paak täielikult.
3. Täita paak poolenisti puhta veega ning lisada soovitatav kogus pesuvahendit All Clear Extra. Segada ning
pihustada lahus läbi voolikute ja poomide, seejärel täita pritsi paak täielikult veega ning lasta seista 15 minutit samal
ajal segades. Tühjendada paak läbi voolikute ja poomide täielikult.
4. Võtta ära pihustid ja filtrid ning pesta need All Clear Extra pesuainega vahekorras 50 ml pesuainet 10 liitri vee
kohta.
5. Loputada paak puhta veega. Vesi väljutada läbi pritsi poomi ja düüside, kasutades vähemalt kümnendikku paagi
kogumahust. Tühjendada paak täielikult.
6. Kahjutustamine vastavalt nõuetele. Mitte pritsida tundlikke taimi või nende kasvatamiseks mõeldud ala.
Tähelepanu: Kui ei ole võimalik paaki täielikult tühjendada, tuleb punkti 3 korrata enne, kui minnakse toimingu 4
juurde.
Toimeviis
Dithane* NT on kaitsva toimega fungitsiid. Esimene pritsimine peaks leidma aset vahetult enne haiguse võimalikku
lööbimist. Järgnevad pritsimised toimuvad 7-14 päevaste intervallidega, kuni haigusevastast kaitset vajalikuks
peetakse.
Mankotseeb blokeerib haigustekitaja seentes 6 erinevat tüüpi ensüümiprotsessi. Mankotseeb seotakse lehe pinnal
ning see läbib lehe pealmise kihi. Toote tõhusus pikema aja vältel sõltub kliimatingimustest, haiguse intensiivsusest ja
kultuuri kasvu kiirusest pritsimise ajal. Dithane* NT sisaldab järgnevaid mikrotoitaineid: mangaani 150 g/kg ja tsinki 19
g/kg.
Dithane* NT tuleks pritsida hüdrauliliste pihustitega traktori ripp-pritsilt eeldusel, et need on heas töökorras ning on
kalibreeritud vastavalt tootja soovitustele.

Ilmastikutingimused pritsimise ajal
Dithane* NT-d tuleks kasutada suhteliselt kuival kultuuril ning seda ei tohiks pritsida vahetult pärast vihma või kastmist.
Pritsida tuleks kas hommikul või hilisõhtul. Mitte pritsida päeval, kui temperatuur on kõrgem kui 25 °C ning juhul, kui
suhteline õhuniiskus on alla 30%.
Vihmakindlus
Dithane* NT on vihmakindel 1-2 tundi pärast pritsimist.
Kasutamine
KULTUUR

HAIGUS

PRITSIMIST
PRITSIMISE
KORDADE ARV INTERVALL

KULUNORM

VEE
HULK

2,0 kg/ha

150-600 l/ha

8

2,5 kg/ha

OOTEAEG

Lillkapsas,
brokoli

Kartuli lehemädaniku
(Phytophthora infestans) ja
kuivlaiksuse (Alternaria solani)
tõrjeks kõikidel kartulisortidel
Ebajahukaste ja rooste tõrjeks
laukude perekonda kuuluvatel
taimedel. Sibula-ebajahukaste
(Peronospora destructor), Porru ja
sibula pealsetel valged laigud
(Phytophthora porri),
roostehaigused (Puccinia allii)
Ebajahukaste (Plasmopara
crustosa) ja kuivlaiksuse (Alternaria
dauci) tõrjeks
Ebajahukaste
(Hyaloperonospora parasitica)
tõrjeks

Talinisu

Helelaiksuse (Septoria tritici) ja
pruunrooste (Puccinia recondita)
tõrjeks

2,0 kg/ha

200-400 l/ha

2

Põlduba ja
põldhernes

Ebajahukaste (Peronospora viciae,
Phytophthora phaseoli) ja rooste
(Uromyces appendiculatus) tõrjeks

2,0 kg/ha

200-400 l/ha

1

Õuna- ja
pirnipuud

Õuna- ja pirnipuu kärntõve (Venturia
inaequalis, Venturia pirina) tõrjeks. 2,0 kg/ha

400-1500
l/ha

4

14 päeva

28 päeva

Kirsi- ja
ploomipuud

Rooste (Tranzschelia discolor)
tõrjeks

2,0 kg/ha

400-1500
l/ha

4

10 päeva

30 päeva

Viinamari

Ebajahukaste (Plasmopara
viticola) ja mustmädaniku
(Guignardia bidwellii) tõrjeks

2,0 kg/ha

400-1500
l/ha

4

10 päeva

56 päeva

Kartul

Mugulsibul,
kuuslauk,
salottsibul,
porru
Porgand

LISAMÄRKUSED
Pritsida taimede
kaitsmiseks alates
tärkamisest, kasutades
suure rõhuga kerget
pritsimisreziimi, et
tagada lehestiku täielik
kattumine
pritsevedelikuga.
Pritseintervall ei tohi olla
pikem kui 10 päeva ning
suure haiguse riski
korral tuleb intervalli
lühendada 7 päevale.
Pärast vihma või
kastmist tuleb lasta
lehestikul enne Dithane*
NT-ga pritsimist kuivada.

7 päeva

7 päeva

1000 l/ha

Mugulsibul ja
porru 3 pritsimist;
salottsibul ja
küüslauk 4
pritsimist

7 päeva

Mitte kasutada
katmikalal kasvanud
laugulistel. Pritsimist
28 päeva alustada 2 lehe faasist

2,0 kg/ha

200-1000
l/ha

4

14 päeva

30 päeva

2,0 kg/ha

200-1000
l/ha

4

14 päeva

30 päeva

14 päeva

60 päeva

28 päeva

Nisu-helelaiksus
(Septoria tritici): Kahest
Dithane* NT-ga
pritsimise korrast
koosnev programm,
intervall 14 päeva.
Tavaline algus on
esimese kõrresõlme
ilmumisest (BBCH31)
kuni lipulehe ilmumiseni
(BBCH37). Pritsida enne
haiguste tekkimist.
Pruunrooste (Puccinia
recondita): haiguse
alguses tuleb kultuuri
pritsida Dithane* NT-ga
korra või kaks.
Pritsida alates 3 lehe
staadiumist kuni ajani,
mil 50% kauntest on
kasvanud oma tüüpilise
keskmise suuruseni.
Kasutada enne ja pärast
õitsemist. Pritsida
pungade puhkemisel
ning jätkata seni, kuni
eritis kärnaspooridest on
lakanud. Soovitatav on
kasutada Dithane* NT-d
vaheldumisi mõne muu
kaitsva fungitsiidiga 14
päevase intervalliga.
Dithane* NT-d võib
kasutada ka
paagisegudes koos
teiste fungitsiididega.
Kasutada enne ja
pärast õitsemist.
Dithane* NT-d võib
pritsida alates ajast, mil
esimesed lehed on
täielikult välja
arenenud.
Dithane* NT-d võib
pritsida alates ajast, mil
esimesed lehed on
täielikult välja

Must- ja
punane
sõstar,
karusmari
Dekoratiivlille
sibulate ja
lõikelillede
kasvatamiseks
dekoratiivpuud
(avamaal)
Kevad- ja
suvelilled,
lillesibulad, sh
huatsint, tulp,
krookus,
nartsiss,
gladiool, iiris,
liilia
Loikelilled (sh,
kuid mitte
ainult)
krüsanteem,
nelk,
pelargoon,
moon.

Lehelaiksuse (Pseudopeziza
ribis) tõrjeks

2,0 kg/ha

Kasutada kevad- ja suvelilledel, mis
on mõeldud nii lõikelilledeks, kui
sibulate kasvatamiseks. Annab
efektiivse ja kindla kaitse paljude
2,0 kg/ha
dekoratiivlillede haiguste vastu.

200-1000
l/ha

200-1000
l/ha

4

4

10 päeva
7 päeva
(dekoratiivlille)
14 päeva
(dekoratiivpuud)

Tulbi hahkhallitus (Botrytis spp).

2,0 kg/ha

200-1000
l/ha

4

7 päeva

Erinevate roostete, sh Jaapani
rooste, krüsanteemi valkjasrooste
(Puccinia horiana), krüsanteemi
rooste (Puccinia pelargoni zonalis)
tõrjeks

2,0 kg/ha

200-1000
l/ha

4

7 päeva

4
4

7 päeva
14 päeva

Roosi-tahmlaiksuse ja
Roos
roosirooste tõrjeks
Dekoratiivpuu Rooste tõrjeks
d
Männiseemiku Männi-pudetõve tõrjeks
d

2,0 kg/ha
2,0 kg/ha
2,0 kg/ha

200-1000
l/ha
400-1500
l/ha

5

arenenud.
Kasutada enne ja
pärast õitsemist ning
pärast saagi
30 päeva koristamist.
Kasvupinnase pritsimine
(dekoratiivlillel)
Dithane* NT ei tohi
kasutada katmikalal
(klaas või kile)
Pritsida siis, kui taim on
12,5 cm kõrgune ning
jätkata 7 päevase
intervalliga. Alati tuleb
kaks pritsimist teha
õitsemisjärgsel ajal.

Pritsida kohe haiguse
ilmumisel. Korrata
pritsimist 10-14
päevase intervalliga
vastavalt vajadusele või
alustada pritsimist
niipea, kui taim on
istutatud ja korrata
7-päevase intervalliga
Pritsitakse profülaktiliselt.

Resistentsus
Sama toimeviisiga preparaadi korduval pritsimisel võib tekkida resistentsus teatud haigustekitajate suhtes. Seepärast
on soovitav kasutada pritseprogrammides erineva toimemehhanismiga fungitsiide. Tänu oma mitmekülgsele
toimeviisile on Dithane* NT hea resistentsuse tekkimise vältimiseks. Vähene viljavaheldus võib põhjustada
kontrollimatu haiguspuhangu.
Kasutaja risk! Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva
taimekaitsevahendi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning 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 taimekaitsevahendi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.
Kaubamärk: Dithane* NT - Indofil Industries Limited

