Arrat®
Taimekaitsevahend, herbitsiid
Toimeained:
Preparaadi vorm:

tritosulfuroon 25%
dikamba 50%
vees lahustuvad graanulid (WG)

Laia tõrjespektriga süsteemse toimega herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude
tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja taliteraviljadel ning maisil.
Arrat’it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikku ainet: TRITOSULFUROON

Hoiatus
Ohudeklaratsioon:
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H400 Väga mürgine veeorganismidele.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P280e Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.
P261a Vältida tolmu sissehingamist.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.
P272 Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P302 + P352 NAHALE SATTUMISEL: peske rohke seebi ja veega.
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.
P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):
P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Pakend:
Eesti registreerimisnumber:
Partii nr.:
Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:
Säilitamine:

0,8 kg
0279/14.07.09
vaata pakendil
vaata pakendil
3 aastat valmistamise kuupäevast alates
Hoida temperatuuril mitte alla -10o C ja üle + 30o C.

Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Denmark
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa,
Estonia, Tel.: 372 530 30755
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI
KASUTUSJUHEND
Toote kirjeldus
Arrat sisaldab tritosulfurooni (25%, 250g/l) ja dikamba (50%, 500g/l) vees lahustuvaid
graanuleid (WG). Arrat on registreeritud kasutamiseks teraviljadel ja maisil. Arrat on
selektiivne süsteemse toimega herbitsiid umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks. Arrat
omastatakse eelkõige lehtede kaudu, aga mõningane imendumine toimub ka juurte abil. Lai
toimespekter on efektiivne kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.
Toimeaine tritosulfuroon kuulub sulfuroonide keemilisse rühma. Tritosulfuroon takistab
ensüümi aksetolaktaat sünteesi (ALS). ALS on aminohapete valiini, leutsiini ja isoleutsiini
hargneva ahela biosünteesiks peamine hädavajalik ensüüm. Toimeaine dikamba kuulub
bensoehapete keemilisse rühma. See toimib taimes loodusliku kasvuregulaatori üleannusena.
Herbitsiidne toime ei ole põhjustatud mitte igast üksikust faktorist eraldi vaid erinevate
kasvuprotsesside häirete koosmõjuna. Kahe toimeaine kombinatsioon tagab Arrat’i
laiatoimelise tõrje kaheidulehelistele umbrohtudele.
Toime
Tagatud efektiivsus kulunormiga 0,2 kg/ha erinevatele umbrohtudele on toodud tabelis 1.
Tabel 1. Arrat kulunormiga 0,2 kg/ha mõju erinevatele umbrohtudele.
Eriti hea mõju
Väga hea mõju
Hea mõju
Keskmine mõju
(tõrjub 95-100%)

(tõrjub 85-95%)

(tõrjub 70-85%)

(tõrjub 40-70%)

Harilik malts
Atriplex patula (1)

Harilik hiirekõrv
Capsella bursa
pastoris
Valge hanemalts
Chenopodium album
*
Harilik piimalill
Euphorbia
helioscopia (1)
Konnatatar
Falopia convulvus
(1)

Põldohakas
Cirsium arvense
(1)** ***
Erilehine linnurohi
Polygonum aviculare

Harilik punand
Fumaria officinalis
(1) ***
Kõrvik
Galeopsis

Põld-konnatatar
Polygonum
convulvus
Verev iminõges
Lamium purpureum

Harilik võilill
Taraxacum officinale
(1) ***

Rihu-peenlook
Descurania sophia
(1)
Kummel
Matricaria
chamomilla (1)
Harilik linnurohi
Polygonum
persicaria (1)

Raps ( umbrohuna)

Roomav madar
Galium aparine
Põldmadar
Galium spurium
Pelargoon
Geranium purpurea
Põld-litterhein
Thlaspi arvensis

Põldkannike
Viola arvensis ***

Vesihein
Stellaria media
Põldsinep
Sinapsis arvensis (1)
Kesalill
Tripleurospermum
inodorum /
Matricaria inodorum
Neljaseemneline
Mailane
hiirehernes
Veronica ***
Vicia tetrasperma (1)
(1) järeldus 1 katse põhjal
* mõjub kleepainega. Valge hanemaltsa heaks tõrjeks on vajalik kleepaine.
** heas kasvujõus põldohakale on parem mõju.
*** heaks mõjuks vajab suuremat kulunormi.
Kleepaine
BASF soovitab Arrat’it kasutada alati koos kleepainega, nt. Dash, et tagada stabiilne
efektiivsus ebasoodsate ilmastikutingimuste korral (kuiv ja kuum). Kleepaine tagab kiirema
omastamise umbrohtude poolt (loe ka kasutusjuhendit).
Efektiivsus valge hanemaltsa tõrjel
Valge hanemaltsa tõrjel tagab väga hea mõju kleepaine Dash kasutamine.
Efektiivsus põldohaka tõrjel
Efektiivsus põldohaka tõrjel sõltub oluliselt pritsimise ajastamisest. Kui põldohakas on heas
kasvujõus, on võimalik saavutada tõrjeefektiivsus 75-80%.
Kasutamisõpetus
Optimaalne pritsimise aeg
Teraviljadel 3. lehest kuni puhmiku kujunemiseni (kasvufaas 13-29), maisil 3. kuni 5. leheni
(kasvufaas 13-15).
Võrsumisfaasis (kasvufaas 25) hilisemal pritsimisel, eriti taimede kiire kasvu korral, võib
esineda ajutist muutust (nt. keerduvad lehed) ja umbrohutõrje efektiivsuse vähenemist.
Väga hea tõrje saavutamiseks on oluline Arrat’it kasutada heas kasvujõus umbrohtudel.
Stressis taimede pritsimisel võib esineda fütotoksilisust ( kahvatumaks muutumine,
kasvupidurdus), mis tavaliselt möödub mõne nädala jooksul ja ei mõjuta saagikust. Ära kasuta
kleepainet ja vähenda kulunormi, kui kultuuri pealiskiht (kutiikula) on väga õhuke (jaheda ja
niiske ilmastiku ajal või järgselt) ja/või temperatuuri suure kõikumise korral. Ära kasuta
Arrat’it pikemaajalise külma eel või järel. Ära kasuta temperatuuril alla +5o C või üle +25o C.
Vihmakindlus – 2-4 tundi pärast pritsimist.

Tabel 2. Kasutamisjuhend.
Kultuur

Kasvufaas, BBCH

Kulunorm

Vee kogus

Taliteraviljad

13-29

0,2 kg/ha + nt. Dash 0,5 l/ha

150-250 l/ha

Suviteraviljad

13-29

0,15- 0,2 kg/ha + nt. Dash 0,5 l/ha

150-250 l/ha

Mais

13-15

0,2 kg/ha + nt. Dash 0,5 l/ha

150-250 l/ha

Kulunorm
Taliteraviljad: 0,2 kg/ha + kleepaine Dash 0.5 l/ha, suviteraviljad: 0,15 - 0,2 kg/ha + kleepaine
Dash 0.5 l/ha
Mais: 0.2 kg/ha + kleepaine Dash 0.5 l/ha
Vee kogus
Kasutatava vee hulk: 150 – 250 l/ha.
Segatavus teiste preparaatidega
Vastavalt BASF-is teostatud katsetele sobib Arrat keemiliselt ja füüsiliselt kokku
fungitsiididega Tango Super, Allegro Super, Corbel, kasvuregulaatoriga Cycocel 750 ja
herbitsiidiga Focus Ultra. Segus Cycocel’ga võib tekkida vaht.
Rukki kasteheina tõrjeks soovitatakse segu Arrat 0,15 g/ha + Monitor®1 0,015 kg/ha.
Järelkultuurid
Normaalsetes kasvutingimustes või hilisel koristusel võib kasvatada kõiki kultuure, kuid
turbal/huumusrikkal mullal, samuti väga liivasel mullal ei ole soovitav kasvatada suvirapsi ja
hernest. TALIRAPSI võib kasvatada pärast sügavat mullaharimist.
Kui esineb ootamatu kultuuri hävimine (halb idanemine, külm jm.) ja on vaja Arrat’ga
töödeldud põld uuesti külvata, siis võib külvata suvinisu, suviotra, kaera ja maisi.
Resistentsus
Resistentsuse arenemise riski vältimiseks vaheta herbitsiide (või segusid), pritsides erinevate
toimeainete ja mõjuga sobivaid tooteid, kasuta erinevaid agrotehnilisi võtteid nagu harimine,
viljavaheldus, et tõsta kultuuri konkurentsivõimet
Pritsimissegu valmistamine
Enne kasutamist loksuta preparaadi mahutit korralikult. Täida puhas pritsipaak ¾ ettenähtud
vee kogusega. Lisa vajalik kogus Arrat’it. Seejärel lisa ülejäänud vee kogus. Lisa Dash.
Pritsimise ajal peab segisti pidevalt töötama.
Pritsi puhastamine
Pritsi tuleb enne ja pärast Arrat’ga kasutamist väga hoolikalt puhastada. Pihustid ja filtrid
tuleb pesta eraldi, kasutades lisaks puhastusvahendit.
Täida prits veega ja lisa puhastusvahend (nt. 1.0 l 25% ammooniumi 100 l veele). Pese pritsi
poomid, torud ja lase segistil töötada 15 minutit, pritsi kogu segu läbi pihustite välja. Pese
prits väljastpoolt veel ühe korra.
Korda kogu protseduuri ja lõpeta pesemine puhta veega, jättes segisti tööle 5 minutiks.
Seejärel pritsi kogu vesi pihustite ja torude kaudu välja.

Jäätmekäitlus
Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta
veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks
vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad
pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.
Säilitamine
Hoida eraldi toiduainest, joogist ja loomasöödast. Arrat’it tuleb hoida külma eest kaitstud
kohas. Kinnist originaalpakendit hoida temperatuuril alla +30 oC.
Isikukaitsevahendid
Töödeldud alale ei tohi siseneda enne, kui pritsitud taimede lehed on täielikult kuivanud.
Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Toote käitlemisel kandke isikukaitsevahendeid:
sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374), kaitsesaapad ja keemiakaitseülikond.
Eemaldage töörõivad kohe pärast töö lõpetamist, peske käsi ja nägu seebi ja veega.
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 värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Nahale sattumisel peske koheselt rohke vee ja seebiga. Kui tekib
ärritus, pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15
minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.
Neelamisel: Loputage koheselt suud ning jooge seejärel rohkesti vett, pöörduge arsti poole.
Ärge kutsuge esile oksendamist. Ärge kutsuge esile oksendamist ega manustage midagi suu
kaudu, kui ohver on teadvusetu või krampides.
Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:
Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid),
konkreetne vastumürk puudub.
Mürgistusteabekeskuse telefon: 16662
Informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112
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 registreritud kaubamärk
1 – Monsanto Crop Science registreeritud kaubamärk

