BUMPER® 25 EC

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeaine: propikonasool 250 g/l
Preparatiivne toime: emulsioonikonsentraat
Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljal (kaer, tali- ja suvioder,
suvi-ja talinisu, rukis), kõrreliste heintaimede seemnepõldudel. golfimurul.
Bumper® 25 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Eesti registreerimisnumber: 0259/17.09.04
Sisaldab ohtlikku ainet propikonasool,võib põhjustada allergiat.
Hädaabi telefon 112
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendil

Hoiatus
H410
P102
P391
P501
EUH401
EUH208
SP1

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
Sisaldab propakvisafop. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Pakend: 1 l, 5 l
Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad
Tel.: +31 33 4453160
www.adama.com
Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O.B. 262 Ashdod, Israel 84100
Maaletoojad ja turustajad:

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

TAARA PURUNEMINE
Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult
läbi imbunud. Seejärel koguda materjal spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
TAARA KAHJUSTUMINE
Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda
puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutatud pakendid koguda kokku
ja anda ohtlike jäätmete kogumiskohta.
HOIUSTAMINE
Hoida kuivas ja jahedas, kinnises originaalpakendis ja etiketiga vastavalt. Hoida eemal
toiduainetest, joogist ja loomasöödast. Õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 5 aastat.
Hoida külmumise eest. Säilitamiseks sobib temperatuur mitte alla -10 °C ja üle +30 °C. Ärge
laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 meetrit, et vältida taara kahjustamist.
ETTEVAATUSABINÕUD
Preparaadiga töötades täita tööohutuse eeskirju. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist
seebi ja veega. Vältida preparaadi nahale ja silma sattumist ning pritsimissudu sissehingamist.
Töötamise ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada.
RAVI ABINÕUDEsmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi. Spetsiifilist antidooti
(vastumürki) ei ole teada.
ESMAABI
Preparaadi nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga. Silma sattumisel loputada kiiresti
voolava vee all 15 minutit (silmalaud avatult). Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole.
Pritsimissudu sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Vajadusel teha
kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole.
KESKKONNAOHTLIKKUS
Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja
kanalisatsiooni.
TOIMEMEHHANISMPreparaat toimib juba haigestunud taimedele ravivalt, tõrjub
haigustekitajat nakatumise ajal ja mõjub profülaktiliselt, aidates ära hoida uut nakatumist.

TOIMESPEKTER
Teraviljal
Puccinia striiformis (nisu kollane rooste)
Puccinia tritici (rukki leherooste)
Puccinia hordei (odra leherooste)
Puccinia graminis (harilik kõrrerooste)
Erysiphe graminis (kõrreliste jahukaste)
Fusarium spp. (fusarioosid)
Helminthosporium spp. (kõrreliste laiksused)
Pseudocereosporella herpotrichoides (silmlaiksus)
Pyrenophora teres (odra-võrklaiksus)
Rhynchosporium secalis (äärislaiksus)
Septoria nodorum (helelaiksus viljapeades)
Septoria tritici (helelaiksus lehtedel)
KASUTUSJUHEND
Parim tulemus saadakse pritsimisel haiguse varases staadiumis.
Talinisu: jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse
ilmumisel lipulehe faasis. Kui selles staadiumis esineb haigust väga vähe, võib pritsimist edasi
lükata kuni loomise lõpuni.
Suvinisu: jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse
ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni. Kui selles staadiumis esineb haigust
vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni.
Tali- ja suvioder: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel
teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.
Kaer: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise
kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.
Talirukis: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel
teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.
KULUNORMID
Talinisu, suvinisu, oder, kaer, talirukis ja kõrreliste heintaimede seemnepõllul 0,5 l/ha
Golfimuru 1,0 l/ha
Ooteaeg: teraviljal 30 päeva, kõrreliste heintaimede seemnepõllul 20 päeva.
Tööoode: golfimurul 5 päeva.
Veekulu: 200-300 l/ha
Pritsimiskordi: 1 pritsimine aastas, golfimurul maksimaalselt 2 korda aastas.
Pritsimislahuse valmistamine:
Enne tööleasumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut.
Täita 1/3 paaki puhta veega, seejärel lülita sisse segisti ning lisa vajalik kogus preparaati ning
lõpuks ülejäänud veekogus.

PRITSI PUHASTAMINE
Tühjenda paak. Peale pritsimise lõpetamist pese paak, jaotustorud, voolikud. Selleks võib
kasutada soodat 2-4 kg 100 l vee kohta.
SEGATAVUS TEISTE PREPARAATIDEGA
Bumper® 25 EC on segatav enamike taimekaitsevahenditega. Segamisel tuleb jälgida mõlema
segupreparaadi kasutusjuhendit ja veenduda, et kultuur on pritsimiseks õiges kasvustaadiumis.
Täpsemate soovituste saamiseks pöörduge Eestisse toimetaja firma või tema edasimüüja poole.
TӒHELEPANU!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse.
Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale
kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.

