Epox® Top
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, rukkis, tritikales ja kaeras.
Preparatiivne vorm: emulsioonikontsentraat
Toimeained: epoksikonasool 40 g/l, fenpropidiin 100 g/l
Eesti reg. nr.: 0407/11.07.11
Pakend: 5, 10, 20 l
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Epox® Top võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikke aineid epoksikonasool, fenpropidiin, kampol, 2-etüülheksüüllaktaat ja 1oktüül-2-pürrolidoon.
KASUTUSALA
Haiguste tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, rukkis, tritikales ja kaeras. Kasutamine ükskõik
millisel muul otstarbel on keelatud.

Ettevaatust
H318
H351
H360Df
H410
EUH208
EUH401
P102
P201
P280
P305+351
+338
P310

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Sisaldab fenpropidiini, kampolit ja 2-etüülheksüüllaktaati. Võib esile kutsuda
allergilise reaktsiooni.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
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P308+P313
P391
P501
SP1

Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada.

Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad
Tel.: +31 33 445 31 60
www.adama.com
Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd
P.O. Box 60, Ind.Zone
Be’er Sheva 84110
Iisrael
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

VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA
KASUTUSJUHENDI NÕUDEID!
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara – ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Eemaldada kontaktläätsed. Loputada silmi rohke veega mitme minuti jooksul. Pöörduda
koheselt silmaarsti poole. Vajadusel näidata etiketti.
Nahale sattumisel: Eemaldada saastunud riided. Pesta keha hoolikalt seebi ja veega. Kui ärritus püsib,
pöörduda arsti poole ja näidata ohutuskaarti.
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Allaneelamisel: pesta suud hoolikalt veega. Anda juua suurem kogus vett. Pöörduda koheselt arsti poole ja
näidata arstile etiketti.
Säilitamistingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida kuivas ja hästi ventileeritud kohas temperatuuril 0ºC kuni +35ºC. Ärge laduge
konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on
täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete
käitlejale.
Pakendi kahjutustamine. Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend
vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid
muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Pritsi puhastamine: Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid hoolikalt vee ning
spetsiaalse pesuvahendiga. Tühjenda paak täielikult, võta lahti pihustid ja filtrid ning pese neid eraldi
vees, täida pritsimisseadme paak 10 % mahus veega ja sega hoolikalt. Tühjenda paak uuesti. Korda sama
protseduuri veelkord, seejärel kontrolli filtreid ja puhasta, kuni sinna kogunenud jäägid on kadunud.
ÜLDANDMED
Epox® Top on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab kaht teineteist täiendavat toimeainet - epoksikonasooli ja
fenpropidiini.
Fenpropidiin on morfoliinide rühma kuuluv süsteemne fungitsiid, millel on väga hea kaitsev ja raviv
toime jahukaste vastu. Fenpropidiin toimib mitmetele biokeemilistele protsessidele seenerakus; selle
toimeaine suhtes ei esine resistentsust. Fenpropidiin tungib taimedesse väga kiiresti ja on efektiivne ka
madalatel temperatuuridel (+5oC). Fenpropidiin on efektiivne ka Puccinia spp. ja osaliselt Septoria tritici
vastu.
Epoksikonasool on väga laia spektriga süsteemne fungitsiid, mis kuulub triasoolide rühma.
Epoksikonasool pärsib ergosterooli sünteesi, mis on seeneraku seinamembraani ehituskiviks.
Epoksikonasool imendub pisut aeglasemalt kui fenpropidiin, kuid ta annab kaitse pikemaks ajaks.
Epoksikonasool on väga efektiivne peamiste teraviljahaiguste - Septoria spp., Puccinia spp., Pyrenophora
teres, Pyrenophora graminea, Pyrenophora tritici-repentis, Rhynchosporium secalis ning osaliselt ka
jahukaste ja silmlaiksuse vastu.
Epoksikonasoolil ja fenpropidiinil on erinevad toimemehhanismid patogeenide vastu, seetõttu täiendavad
nad üksteist väga hästi ja vähendavad riski resistentsuse tekkeks. See toimeainete kombinatsioon kaitseb
laia teraviljahaiguste spektri vastu, mistõttu puudub vajadus segamiseks teiste fungitsiididega.
Epox® Top on teraviljades väga efektiivne Blumeria graminis, Septoria spp., Puccinia spp., Pyrenophora
teres, Pyrenophora graminea, Pyrenophora tritici-repentis, Rhynchosporium secalis ning osaliselt ka
silmlaiksuse vastu. Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja kulunormist kindlustab Epox® Top teraviljadele
kaitse 3-5 nädalaks.
KASUTUSJUHEND
Epox® Top kasutatakse seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, rukkis, tritikales ja kaeras.
Kultuurid ning haigused:
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Suvi- ja talinisu
Blumeria graminis – kõrreliste jahukaste
Pyrenophora tritici-repentis – nisu-pruunlaiksus
Mycosphaerella graminicola – nisu-helelaiksus
Phaeosphaeria nodorum
Puccinia recondita - pruunrooste
Puccinia striiformis – kollane rooste
Suvi- ja talioder
Blumeria graminis - kõrreliste jahukaste
Pyrenophora teres – odra-võrklaiksus
Pyrenophora graminea - triiptõbi
Puccinia hordei – odra-leherooste
Rhynchosporium secalis - äärislaiksus
Tritikale
Blumeria graminis - kõrreliste jahukaste
Puccinia striiformis – kollane rooste
Puccinia recondita - pruunrooste
Rhynchosporium secalis - äärislaiksus
Mycosphaerella graminicola - nisu-helelaiksus
Phaeosphaeria nodorum
Rukis
Blumeria graminis - kõrreliste jahukaste
Puccinia recondita - pruunrooste
Puccinia graminis – harilik- kõrrerooste
Rhynchosporium secalis - äärislaiksus
Kaer
Blumeria graminis - kõrreliste jahukaste
Pyrenophora avenae – kaera triiptõvik
Puccinia coronata - kroonrooste
Septoria spp.
AJASTAMINE
Epox® Top kasutatakse võrsumise lõpust kuni loomise lõpuni (BBCH 30-59), haiguse esimeste
sümptomite ilmnemisel.
KULUNORM 1,5-2,5 l/ha Epox® Top
Kasutage Epox® Top suuremat kulunormi 2,5 l/ha haigusõrnade sortide korral, haiguste levikuks soodsate
ilmastikutingimuste puhul, või siis, kui tegemist on ainsa fungitsiidide pritsimisega.
Kasutage Epox® Top madalamat kulunormi - 1,5 l/ha siis, kui kavas on kahe või enama erineva
fungitsiidiga pritsimised, kui tingimused haiguste levikuks on ebasoodsad või kasvatatavad sordid on
haigustele vähem vastuvõtlikud.
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Koristuseelne ooteaeg - 35 päeva.
Maksimaalne kasutuskordade arv - 1.
Segamine
Epox® Top võib segada herbitsiidide, insektitsiidide, taimede kasvuregulaatorite ja samuti ka lahustuvate
väetistega. Enne segamist lugege toodete kasutusjuhendeid. Kahtluste korral helistage esindajale.
Veekogus: 200-300 l/ha. Tiheda taimiku korral kasutada suuremat veekogust.
Vihm on lubatud kõige varem: 1-2 tundi pärast pritsimist.
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