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SYLLIT 544 SC
Fungitsiid
Kasutatakse õunviljaliste (õun, pirn) kärntõve ja kirsi-lehevarisemistõve tõrjeks.
Kasutamiseks ainult põllumajandusliku fungitsiidina.
Toimeaine: dodiin 544 g/l
Preparaatiivne vorm: suspensioonikontsentraat(SC)
Toote registreerimisnumber: 0535/21.11.14
Toodet tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikku ainet dodiin.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhiseid.
Enne kasutamist lugeda läbi kõik ohutusjuhised ja suunised.

ETTEVAATUST
Ohulaused
H302 - Allaneelamisel kahjulik
H315 - Põhjustab nahaärritust
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H332 - Sissehingamisel kahjulik
H410 - Vägamürgineveeorganismidele, pikaajalinetoime
Hoiatuslaused
P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas
P261 - Vältida pihustatud aine sissehingamist
P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
P280 - Kanda kaitseprille, kaitsekindaid
P301+P312 - ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga
P304+P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis
võimaldab kergesti hingata
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
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
P332+P313 - NAHAÄRRITUSE KORRAL: pöörduda arsti poole
P391 - Mahavoolanud aine kokku koguda
P501 - Sisu/mahutikõrvaldadavastavaltkohalikeleeeskirjadele
EUH401 - 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 drenaažide)
SPe3 - Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m
pinnaveekogudest

Muu teave
Tühja pakendit uuesti mitte kasutada.
Mitte pritsida õuna- ja pirnipuid hiljem, kui 60 päeva enne saagikoristust ja kirsse mitte hiljem,
kui 14 päeva enne saagikoristust.
Kasutusjuhendis märgitud koguseid mitte ületada.

OHUTUSNÕUDED
Esmaabi
Kokkupuutel naha ja silmadega pesta koheselt rohke veega.Eemaldada saastunud riided.Õnnetuse
korral pöörduda koheselt arsti poole. Võimalusel näidata toote etiketti või pakendit.
Isikukaitsemeetmed
Nii segamise/laadimise kui ka pritsimise ajal kasutada kindaid. Silma sattumisel loputada rohke veega.
Nahale sattumisel loputada veega. Kaitse tõhustamiseks on soovitav kasutada kaitseülikonda, saapaid ja -prille eriti just segamise/laadimise ajal.
Keskkonnakaitsemeetmed
Veevarude kaitsmiseks
Vältida vesikeskkonna reostamist toote või selle pakenditega. Mitte puhastada pinnavee läheduses /
vältida aedade ja teede reostumist. Syllit 544 SC on väga mürgine vetikatele, kaladele ja teistele
veeorganismidele.
Meetmed riskide leevendamiseks:
SPe3:Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvertsoonist 20 m pinnaveekogu
veepiirist.
Mesilased ja kasulikud lülijalgsed
Syllit 544 SC pole ohtlik mesilastele ja kasulikele lülijalgsetele ning on seega tõhus vahend
integreeritud kahjuritõrje programmis.

Loa haldaja:
Agriphar S.A.
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougree
Belgia
Tootja/pakendaja:
Agriphar S.A.
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougree
Belgia

Netokaal: 1l, 5 liitrit
Hoida külmumise eest
Partii nr: Vaata pakendilt
Tootmiskuupäev: Vaata pakendilt
Säilimisaeg: 2 aastat tootmiskuupäevast alates

KASUTUSJUHISED
OLULINE:Käesolev informatsioon on kinnitatud etiketi osana ja seda tuleb lugeda enne toote
kasutamist.
Kasutatakse õunviljaliste (õun, pirn) kärntõve ja kirsi-lehevarisemistõve tõrjeks.
Syllit 544 SCon vedela koostisega, mis sisaldab hästituntud toimeainet dodiini. Toode pakub nii
ennetavat kaitset, kui ka ravitoimet infektsiooni algfaasis.
Kasutamine
Syllit 544 SC on heakskiidetud õunapuude kärntõve (Venturiaineaqualis), pirnipuude kärntõve
(Venturia pirina) ja kirsi-lehevarisemistõve (Blumeriellajaapii = Coccomyceshiemalis) vastaseks
kasutamiseks. Kõik muud kasutusvaldkonnad ei ole heakskiidetud. Pritsimisaja ja annuste
väljaselgitamiseks juhinduda alltoodud tabelist.
Kultuur
Õun
Pirn

Kirss

Haigustekitajad
Venturia inaequalis:
Õunapuude kärntõbi

Maksimaalne
kulunorm
Üks pritsimine:
1,25 l/ha

Venturia pirina: Pirnipuude
kärntõbi

Kulunorm aasta
kohta:
2,5 l/ha/aastas

Blumeriella jaapii:
Lehevarisemistõbi

Üks pritsimine:
1,25 l/ha
Kulunorm aasta
kohta:
2,5 l/ha/aastas

Pritsimisaeg

Märkused

Kasvufaasid
01 – 89

Maksimaalselt 2
pritsimiskorda
kasvuperioodi
jooksul intervalliga
7-10 päeva.
Mitte kasutada
hiljem, kui 60 päeva
enne saagikoristust.
Maksimaalselt 2
pritsimiskorda
kasvuperioodi
jooksul intervalliga
7-10 päeva.
Mitte kasutada
hiljem, kui 14 päeva
enne saagikoristust.

Kasvufaasid
60-79
(õitsemisest
kuni on
moodustunud
viljad) ja/või
peale saagi
koristust

Kasutamisjuhend ja kulunorm
Õun/pirn: Syllit 544 SC-d kasutada ennetavalt 1,25 l/ha alates väga varasest faasist kevadel kuni 60
päeva enne saagi koristust (alates kasvufaasist 01 kuni 89); maksimaalselt 2 pritsimiskorda aastas,
minimaalne pritsimisintervall 7 päeva. Ravieesmärgil kasutada Syllit'it 24 tundi peale infektsiooni
ilmnemist soojade ilmastiketingimuste korral või 48 tundi peale nakatumist jahedamate
ilmastikutingimuste korral.
Kirss: Syllit 544 SC-d kasutada ennetavalt 1,25 L/ha alates õite avanemisest kuni 14 päeva enne
saagi koristust (alates kasvufaasist 60 kuni kasvufaasini 79) ja/või peale saagi koristust; maksimaalselt
2 pritsimiskorda aastas, minimaalse pritsimisintervalliga 7 päeva.
Piirangud
Mitte pritsida õunviljalisi (õunad ja pirnid) hiljem, kui 60 päeva enne saagikoristust. Mitte pritsida
kirsipuid hiljem, kui 14 päeva enne saagikoristust.
Töölahuse ettevalmistamine
Paak täita poolenisti veega, panna tööle pump, et toimuks paagis segamine, lisada Syllit 544 SC ja
seejärel lisada ülejäänud vesi. Kasutada koheselt peale segamist. Rohkem lahust, kui koheseks
tarvitamiseks vajalik, mitte valmistada.

Pritsi puhastamine
Peale pritsimist puhastage pritsipaak veega. Ülejäänud lahust kanalisatsiooni mitte valada, vaid
pritsida sellega juba töödeldud aeda.
Hoiustamine ja jäätmete kõrvaldamine
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Hoida originaalpakendis. Toode ja selle pakend tuleb hävitada ohutul viisil. Tühja pakendit uuesti mitte kasutada.
Resistentsus
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida toimeaine suhtes resistentsed seenhaiguste tüved. Syllit 544
SC toimeaine kuulub FRAC (Fungitsiidide Resistentsuse Toime Komitee) grupi toimeainete hulka,
mille toimeviis ei ole teada ja antud määrangu järgi loetakse resistentsuse tekke ohtu madalaks kuni
keskmiseks. FRAC on teavitanud kirsi-lehevarisemistõve resistentsetest populatsioonidest.
Korduv töötlemine sarnaste toimeainetega preparaatidega suurendab resistentsuse riski. Riskide
vähendamiseks ei tohi toodet kasutada rohkem kui kaks kord aastas/kasvuperioodil.
Resistentsusriskide vähendamiseks on soovitav erineva toimeainega ja teadaolevalt hea
efektiivsusega tooteid segada või vahetada. Fungitsiidide resistentsusriski saab vähendada
töötlemisega infektsiooni ilmnemise varases staadiumis.

