Manfil 75 WG
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeaine: mankotseeb 750 g/kg
Preparaadi vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Eesti reg nr: 0464/15.05.12
Manfil 75 WG on kontaktne kaitseva toimega fungitsiid kartulil ja tomatil (avamaal)
lehemädaniku, õuntel kärntõve ja viinamarjal ebajahukaste tõrjeks.
Toode sisaldab ohtlikku ainet mankotseeb!
Manfil 75 WG võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Kasutuspiirang: Toodet ei tohi kasutada lähemal kui 5 m veekogudest kartuli ja tomati
pritsimisel, 10 m viinamarja pritsimisel ja lähemal kui 40 m veekogudest õunapuude
pritsimisel.
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
Pakendid: 5, 10 ja 25 kg
Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vt. pakendil

Tunnussõna: Hoiatus
Ohulaused:
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H361d: Arvatavasti kahjustab loodet.
H400: Väga mürgine veeorganismidele.
H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
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 kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m (kartul, tomat),
10 m (viinamarjad) ja 40 m (õunad) pinnaveekogudest.
Esmaabi:
ALLANEELAMISEL PÖÖRDUGE OTSEKOHE ARSTI POOLE NING NÄIDAKE
TALLE pakendit või etiketti.

Sissehingamise korral viia kannatanu värske õhu kätte.
Silma sattumisel loputada silmi rohke veega vähemalt 15 minutit.
Nahale sattumisel pesta vee ja seebiga.
Taara kahjutustamine: Tühjad pakendid ei kuulu taaskasutamisele. Tühjakssaanud taara loputada
kolm korda puhta veega, loputusvesi valada pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Pritsipaagi
loputusvesi pritsida eelnevalt töödeldud põllule. Preparaadi ülejäägid ja tühjad pakendid on
keskkonnaohtlikud ning tuleb üle anda ohtlike jäätmete käitlejale.
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Taara purunemisel väljavoolanud preparaat katta liiva,
saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse
markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Järgida kehtivate ohutuseeskirjade
nõudeid.
Kasutamine
Põllukultuur

Maksimaalne toote
ühekordne annus

Maksimaalne
töötlemiste arv

Kõige hilisem
pritsimise
aeg
7 päeva enne
koristamist

Kartulid

2.13 kg/ha

8 korda ühe
põllukultuuri kohta
intervalliga 7 päeva

Tomatid (väljas)

2.13 kg/ha

5 korda ühe
põllukultuuri kohta
intervalliga 7 päeva

3 päeva enne
koristamist

Õunapuud

3.2 kg/ha

Üks kord aastas

Lauaviinamarjad,
veiniviinamarjad

2.13 kg/ha

Kaks korda aastas
intervalliga 21 päeva

35 päeva enne
koristamist
28 päeva väikeste
veehulkade puhul; 63
päeva suurte
veehulkade puhul

KASUTUSJUHEND
Manfil 75 WG on etüleen-bis-di-tiokarbamaadi (EBDC) rühma kuuluv kaitsva toimega fungitsiid.
Pritsida enne haigusnähtude ilmnemist. Kui haigus on juba lööbinud, peab selle kõrvaldamiseks
kasutama muud sobivat fungitsiidi.
KARTULID
Kartuli-lehemädanik, Phytophthora infestans
Pritsimise aeg BBCH 10-91
Suure lehemädaniku riskiga
alad –
esimene pritsimine

Pritsimine ja
märkused
Pritsige PEENE
pihustusega, survega 3-3.5
baari, et saavutada lehestiku ja

Kasutusnorm
2,13 kg/ha
200 - 1000 l/ha vett

Pritsida enne haiguse lööbimist,
enne kui lehestik on ridades
kokku kasvanud või kohe kui
on tekkinud oht lehemädaniku
tekkeks.
Väikese lehemädaniku riskiga
alad –
esimene pritsimine
Pritsida viivitamatult, kui on
tekkinud oht lehemädaniku
tekkeks.
Teine ja järgnevad
pritsimised 7 päevase
intervalliga

varte hea kattumine. Tihedate
pealsete puhul kasutage kõige
suuremat
soovitatavat
veehulka.
Pritsige kuiva lehestikku.
Maksimaalne pritsimiste arv 8
korda
Ooteaeg: 7 päeva

Niisutatavatel aladel, kus
esineb kõrge lehemädaniku
tekke risk, pritsida varsti pärast
niisutamist, kui lehestik on
kuivanud.
TOMAT avamaal
Tomati-lehemädanik, Phytophthora infestans
Pritsimise aeg BBCH 11-79
Pritsimine ja
märkused
Pritsige siis, kui ilmnevad
Maksimaalne
esimesed haigusnähud ning
pritsimiste arv: 5 korda ühe
korrake 7-10 päeva järel.
põllukultuuri kohta intervalliga 7
Siiski, kui piirkonnale on antud
päeva
lehemädaniku hoiatus, tuleb
Ooteaeg: 3 päeva
pritsida otsekohe.
Pritsida standardse,
‘Manfil 75 WG’ kõrvaldab
traktori külge monteeritud
tomatite hilise lehemädaniku.
hüdrauliliste pihustitega pritsiga.
‘Manfil 75 WG’ peab kasutama
järjest või
vaheldumisi teiste ainetega, et
vähendada
fungitsiidiresistentsuse tekkimist
teiste ainete suhtes.

Kasutusnorm
2.13 kg/ha 5001000 l/ha vett

Õunapuud
Õunapuu-kärntõbi, Venturia inaequalis
Pritsida pungade puhkemisel. Soovitatav on kasutada Dithane* NT-d vaheldumisi mõne muu kaitsva
fungitsiidiga 14 päevaseintervalliga. Dithane* NT-d võib kasutada ka paagisegudes koos teiste
fungitsiididega.
Pritsimise aeg
Pritsimine ja
Kasutusnorm
märkused
Kasutada vaheldumisi teiste
Maksimaalne
3.2 kg/ha
fungitsiididega, et vähendada
pritsimiste arv: 1 kord aastas.
700 -1500 l/ha vett
resistentsuse tekkimise ohtu.
Ooteaeg: 35 päeva
Manfil 75 WG võib olla kahjulik
röövlestale (Typhodromus pyri).
Vältida kasutamist aedades,
kus rakendatakse integreeritud
tõrjet.
Aeg: BBCH 51 – 79 vahel
(pungade paisumisest kuni
viljad 90% lõppsuurusest)

ENNE KASUTAMIST
TÖÖTLEMISEKS
ETTE NÄHTUD ÕUNTE
JUURES KONSULTEERIGE
TÖÖTLEJATEGA
Mõju siidri valmistamisele ei ole
testitud.
VIINAMARJAD:
Ebajahukaste, Plasmopara viticola
Pritsimise aeg
Pritsida kohe, kui on tekkinud
oht haiguse tekkeks.
‘Manfil 75 WG’ kasutatakse
järjest või vaheldumisi teiste
fungitsiididega, et vähendada
resistentsuse tekkimise ohtu.
Toode tagab mõõduka kontrolli
haiguse suhtes.
Vajadusel tuleb
kasutada teisi fungitsiide.
Aeg: vahemikus BBCH 11 – 79
(alates esimeste lehtede
avanemisest kuni enamik
marjadest puutuvad omavahel
kokku)

Pritsimine ja
märkused
Maksimaalne
pritsimiste arv: 2 korda aastas
intervalliga 21
päeva.
Ooteaeg: 28 päeva
väikeste veehulkade
puhul; 63 päeva
suurte veehulkade
puhul

Kasutusnorm
2.13 kg/ha
500 -1000 l/ha vett

SEGAMINE JA PRITSIMINE
- Segage puhtas anumas vähese hulga veega nõutav kogus Manfil 75 WG.
Lahjendage veel.
- Kallake segu juba poolenisti veega täidetud töötava segistiga pritsipaaki.
- Täitke pritsipaak nõutava tasemeni veega. Jätkake segamist enne kasutamist ja
selle käigus. Pritsige vahetult pärast lahuse valmistamist.
- Pritsige kuiva lehestikku
PAAGISEGUD
Paagisegudeks soovitusi ei ole. Siiski on aastatepikkused kogemused näidanud,
et Manfil 75 WG on segunev paljude pestitsiididega. Iga kasutaja peab väikeses mahus
kontrollima toodete segunemist konkreetsetes praktilistes tingimustes (näiteks vee
kvaliteet, pH, temperatuur).
Spetsiifiliste segude ühilduvuse kontrollimiseks võtke ühendust firmaga Indofil Industries Limited.
Iga paagisegu partneri puhul peab järgima kõiki kasutustingimusi ja etiketi soovitusi.

