LEANDER®
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Toimeaine: fenpropidiin 750 g / l
Emulsioonikontsentraat.
Leander® - morfoliinide rühma kuuluv süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja
suvinisul, tali- ja suviodral, tali- ja suvitritikalel, rukkil ja kaeral.
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

NB! Sisaldab fenpropidiini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
Leander® ei tohi kasutada lähemal kui 10 m veekogudest!
Ettevaatust
H302
H312
H318
H332
H335
H410
P102
P261
P270
P280
P302+P352
P304+340

Allaneelamisel kahjulik.
Nahale sattumisel kahjulik.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Sissehingamisel kahjulik.
Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja
asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P305+351+338 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.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
EUH066
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
EUH208
Sisaldab fenpropidin, 2-ethylhexyl lactate and Rosin gum. Võib esile kutsuda
allergilise reaktsiooni.
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 peab pinnaveekogude äärde jätma pritsimata
puhvervööndi 10 m.

Pakend: 5 l
Registreerimise nr.
Partii nr.
Valmistamise aeg:
Aegumistähtaeg:

0461/09.05.12
vaata etiketilt
vaata etiketilt
2 aastat valmistamise kuupäevast.

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
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.
TOIMEMEHHANISM
Leander® on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab toimeainena fenpropidiini.
Fenpropidiin kuulub morfoliinide rühma, mida iseloomustab iseäranis hea kaitsev ja raviv toime
jahukaste vastu. Fenpropidiin on mitmetoimeline fungitsiid jahukaste tõrjeks, millele on omane
väga madal oht resistentsuse tekkeks. Leander®’i kasutamisel paagisegus erineva
toimemehhanismiga fungitsiididega, aitab fenpropidiin vähendada jahukastel nende fungitsiidide
vastu resistentsuse väljakujunemise ohtu.
Toode on samuti efektiivne roostete, äärislaiksuse ning osaliselt kõrreliste võrklaiksuse ja
helelaiksuse vastu lehtedel. Fenpropidiin imendub taimede roheliste osade kaudu ning levib
süsteemselt kogu taimes. Seega on ka taime kasvavad osad kaitstud. Fenpropidiin imendub
kiiresti ja on aktiivne ka madalatel temperatuuridel (+5°C).
Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja toote kulunormidest annab ta taimedele kaitse 3-4 nädalaks.
KASUTAMINE
Leander® soovitatakse kasutada teise kõrresõlme moodustumisest kuni loomise keskpaigani

(BBCH 32-55), esimeste haigussümptomite ilmnemisel. Haigusõrnade sortide puhul on soovitav
ennetav pritsimine.

Tali- ja suvinisu
Tali- ja suvioder

Tali- ja suvitritikale

Talirukis
Kaer

Haigused
Blumeria graminis
Puccinia recondita
Puccinia striiformis
Blumeria graminis
Puccinia hordei
Puccinia striiformis
Rhynchosporium secalis
Blumeria graminis
Puccinia recondita
Puccinia striiformis
Rhynchosporium secalis
Blumeria graminis
Puccinia recondita
Rhynchosporium secalis
Blumeria graminis
Puccinia coronata

Kulunorm
0,25-0,75 l/ha
0,75 l/ha
0,25-0,75 l/ha
0,75 l/ha
0,25-0,75 l/ha
0,75 l/ha
0,25-0,75 l/ha
0,75 l/ha
0,25-0,75 l/ha
0,75 l/ha

Maksimaalne kasutuskordade arv: 2
Intervall kasutuskordade vahel: vähemalt 14 päeva
Koristuseelne ooteaeg pritsimise järel: 42 päeva
Veekogus: 100 kuni 300 l/ha. Suuremad veekogused on soovitavad tiheda taimiku korral.
Vihm 1-2 tundi pärast pritsimist fungitsiidi efektiivsust enam ei mõjuta.
SEGAMINE
Leander® soovitatakse lisada teistele fungitsiididele, et parandada nende efektiivsust jahukaste
vastu ja vähendada resistentsuse kujunemise ohtu. 0.25-0.5 l/ha Leander® on piisav kulunorm
jahukaste vastu juhul, kui kasutada seda paagisegus teiste fungitsiididega.
Täiendava informatsiooni saamiseks toodete segamise kohta palun vaadake tootja kodulehekülge
või võtke ühendust tootja esindajaga.
SÄILITAMINE
Hoida kaitstuna otsese päikesevalguse, kuumuse ja niiskuse eest temperatuuril 0°C to +35°C.
Hoida toodet originaalpakendis.
Kui toodet ei kasutata, hoida pakend suletuna.
PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE
Tühjaks saanud taara loputada vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada
valmistatava töölahuse hulka. Tühi taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara
korduvkasutamine on keelatud.
Taimekaitsevahendi jäägid tuleb kahjutustada ohtlike jäätmetena.
TULEOHUTUS
Mitte kasutada tugevat veejuga. Sobivad kustutusvahendid: süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht,

kuivkemikaal, veejuga. Tules võib eralduda kahjulikke aure (süsinikoksiidid, lämmastikoksiidid,
vesinikkloriid, vesinikfluoriid). Kanda hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja
kummikindaid.
ESMAABI
Sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul viia kannatanu värske õhu kätte.
Tugevneva halva enesetunde puhul pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel võtta seljast saastunud riietus ja pesta tootega kokkupuutunud nahapiirkonda
sooja vee ja seebiga. Pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel loputada silmi koheselt rohke veega. Kui kannate kontaktläätsi, võtke need ära.
Kaitske kahjustamata silma. Pöörduge arsti poole.
Allaneelamisel loputada suud veega. Anda juua vett. Pöörduda arsti poole.
Mitte kunagi ärge andke juua teadvusetule või krampides kannatanule.
MÄRKUS
Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see soetati avamata originaalpakendis, kuid ei vastuta
valest säilitamisest või väärkasutusest tingitud tagajärgede eest.

