Pyrinex® Supreme
Insektitsiid
Toimeained: kloorpürifoss 250 g/l ja beeta-tsüflutriin 12 g/l
Segatud preparatiivne vorm: kapselsuspensioonide ja vee baasil segu
Kasutusala
Pyrinex® Supreme on insektitsiid laia kahjurite spektri tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suvi tritikalel,
rukkil, ning tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil ja kartulimardika tõrjeks kartulil.
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatus
H302
H410
P102
P264
P270
P301+P312
P330
P391
P501
EUH401
SP1
SPe3
SPe8

Allaneelamisel kahjulik.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Pärast käitlemist pesta hoolega ….
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
Loputada suud.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Veeorganismide kaitsmiseks peab pinnaveekogude äärde jätma pritsimata
puhvervööndi 20 m. Mittesihtlülijalgsete/putukate kaitsmiseks pidada kinni
mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Ohtlik mesilastele. Mesilaste ja tolmeldavate putukate kaitsmiseks mitte
kasutada mesilaste aktiivse lendlemise ajal.

Pakend: 1 L, 5 L
Eesti reg.-nr.: 0481/29.08.12
Valmistamise aeg: vaata pakendil.
Partii nr.: vaata pakendil.
Aegumistähtaeg: 2 aastat.
Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
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NL-3830 AK Leusden,
Madalmaad
Tel.: +31 33 4453160
www.adama.com
Tootja/pakkija:
ADAMA Makhteshim Ltd
P.O.B. 60, Industrial Zone,
Beer-Sheva 84100, Iisrael
Maaletoojad ja turustajad:
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallin
Estonia
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13
71012 Viljandi
Estonia
Tel.: +372 479 6166

OÜ LITAGRA
Aardla 25E, Tartu 50110,
Estonia
Tel/fax.: + 372 736 6796

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT
KASUTUSJUHENDIT.
TOOTE KIRJELDUS
Pyrinex® Supreme on insektitsiid laia kahjurite spektri tõrjeks tali- ja suvinisus, rukkis, tali- ja
suvitritikales, tali- ja suvirapsis, tali- ja suvirüpsis ning kartulimardika tõrjeks kartulis.
Pyrinex® Supreme sisaldab kahte toimeainet, mis kuuluvad kahte erinevasse insektitsiidide rühma ja
millel on erinev toimemehhanism: kloorpürifoss 250 g/l ja beeta-tsüflutriin 12 g/l .
Pyrinex® Supreme annab hea pikaajalise ja kiire "nokaudi" efekti tänu toimeainete kloorpürifossi ja
beeta-tsüflutriini teineteist täiendavale toimele.
TOIMEMEHHANISM
Kloorpürifoss kuulub organofosfaatide keemilisse rühma. See on atsetüülkoliinesteraasi inhibiitor,
mis katkestab putukates närvisignaali ülekande, mistõttu nad paralüseeritakse. Selle tagajärjel
putukad surevad. Toime kahjuritele avaldub, kui preparaati neile otseselt peale pritsitakse või kui nad
toituvad taime pritsitud osadel. Fumigantse toime tõttu (preparaadi aurustunud faas) tõrjutakse ka
raskesti ligipääsetavates kohtades asuvaid kahjureid.
Kloorpürifoss on efektiivne imevate putukate (lehetäid, ripslased jt), närivate putukate (näiteks
Coleoptera- mardikalised, Lepidoptera-liblikalised ja nende vastsed) ning Acari (näiteks punane
kedriklest) vastu.
Beeta-tsüflutriin kuulub sünteetiliste püretroidide rühma. Tema toime avaldub närviimpulsi
ülekande tõkestamise kaudu, rikkudes sellega kahjuri närvisüsteemi ja viies tema hukkumiseni.
Beeta-tsüflutriin on tuntud oma hea "nokauteeriva" efekti poolest närivate ja imevate putukate vastu
paljudel põllumajanduslikel kultuuridel.
KASUTUSJUHEND
Pyrinex® Supreme toimib väga kiiresti ("nokauteeriv" efekt). Toimeaine levib üle pritsitud taimede
pinna ja jääb tugevalt taime kutiikulale ("väliskestale"). Pyrinex® Supreme kaitsev toime vältab
vähemalt 7-14 päeva, sõltuvalt tingimustest ja kahjurite rünnakust.
Pärast 2 tunni möödumist ei mõjuta vihm enam toote toimimist.
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Kultuur

Tõrjutavad kahjurid

Suvi- ja taliraps,
Suvi- ja tali rüps

Kõdra-peitkärsakas jt kärsakad
(Ceutorhynchus assimilis, C. napi),
Psylliodes chrysocephala,
Suur maakirp (Phyllotreta nemorum),
Dasineura brassicae (kõdrasääsk),
Athalia rosae (naeri-lehevaablane)

Kartul

Kartulimardikas (Leptinotarsa
decemlineata)

Suvi- ja talinisu,
suvi- ja talitritikale, rukis

Ripslased (Limothrips deticornis,
Haplothtrips aculeatus jt.)
Lehetäid (Sitobion avenae,
Rhopalosiphum padi jt.)
Viljakukk (Oulema spp)

Pritsimine
Aeg
kahjurite
ilmumisel või
tõrjekriteeriumi
(selle olemasolul)
saavutamisel
BBCH 10-50
(tärkamine kuni
õiepungade
moodustumine)
kahjurite
ilmumisel või
tõrjekriteeriumi
(selle olemasolul)
saavutamisel
kahjurite
ilmumisel või
tõrjekriteeriumi
(selle olemasolul)
saavutamisel

Kulunorm l/ha
0.75 – 1.25

0.6 – 1.0

0.7 – 1.25

Maksimaalne kasutuskordade arv: 1.
Viimane pritsimine enne teravilja koristamist: 45 päeva
Viimane pritsimine enne rapsi ja rüpsi koristamist: 40 päeva
Viimane pritsimine enne kartuli koristamist: 14 päeva
Veekogus: 200-300 l/ha
Kultuurtaimede varastes kasvufaasides tuleb kasutada väiksemat pritsimislahuse kogust. Tiheda
taimiku ja tugeva kahjurite rünnaku korral kasutage suuremat lahuse kogust. Taimed tuleb
pritsimislahusega hästi katta, kasutades peenepiisalisi pihustiotsikuid, pritsimislahuse kogus peab
olema selline, et ta taimedelt maha ei voolaks. Mitte pritsida tuulise ilmaga (üle 4 m/s).
TÄHELEPANU!
Et kaitsta mesilasi, ärge kasutage toodet kultuurtaimede või umbrohtude õitsemise ajal.
Mesilaste lennukeeluaeg kestab 3 päeva pärast pritsimist.
PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE
Täitke pritsi paak pooleldi veega, käivitage segisti, lisage vajalik kogus preparaati ning lisage
ülejäänud vesi, samal ajal kogu aeg segades. Pritsimise ajal ja selle vaheaegadel peab segisti olema
sisse lülitatud. Kogu pritsimislahus tuleb korraga ära kasutada. Lahuse valmistamiseks kasutage
puhast vett.
PAAGISEGUD
Informatsiooni saamiseks toote Pyrinex® Supreme segamise kohta teiste taimekaitsevahendite ja
väetistega vaadake tootja teabematerjale tema kodulehel või võtke ühendust tootja esindajaga.
RESISTENTSUSE KUJUNEMINE
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Kahe erinevate toimemehhanismidega toimeaine kombinatsioon vähendab riski nende toimeainete
suhtes resistentsuse arenemiseks. Erinevate toimemehhanismidega insektitsiidide vahelduv
kasutamine aitab resistentsuse kujunemise riski veelgi enam vähendada.
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE
Taara korduvkasutamine on keelatud. Loputage tühja pakendit 3 korda puhta veega, valage
loputusvesi pritsi paaki ning pritsige taimikule. Toodet ega selle lahust ei tohi ära visata, kuna need
on keskkonnale ohtlikud. Sulgege tühi pakend ning viige ohtlike jäätmete kogumisekohta.
TÖÖOHUTUS
Vältida kokkupuudet tootega. Kanda spetsiaalset kemikaalikindlat kaitseriietust, nitriilkummist
kindaid (mitte kasutada puuvilla või nahka) ja kaitseprille. Pritsimise ajal kasutada sobivaid
hingamisteede kaitsevahendeid. Kanda kaitseprille tihedalt istuvate külgkaitsetega. Hoida töökoht
puhas ning töörõivad eraldi teistest rõivastest. Kemikaaliga saastunud rõivad võtta koheselt seljast ja
puhastada enne uuesti kasutamist põhjalikult. Rõivad, mida ei ole võimalik puhastada, tuleb hävitada
põletamise teel. Pärast tööd pesta hoolikalt käsi.
TULEOHUTUS
Tuli võib tekitada kahjulikku suitsu (vesinikkloriid, vääveloksiid, lämmastikoksiidid, süsinikdioksiid,
süsinikoksiid, kloriidid ja sulfiidid). Sobivad kustutusvahendid: veejuga, vaht, CO₂, pulberkustuti.
Kanda sõltumatu õhutagavaraga hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja kummikindaid.
Kustutusvesi absorbeerida liiva või mullaga.
ESMAABI
Silma sattumisel: Loputada rohke veega. Pöörduda viivitamatult silmaarsti poole.
Kokkupuutel nahaga: Võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka
pehme seebi ja veega, millele järgnevalt loputada sooja veega. Pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ning lamavas asendis.
Kui hingamine puudub, teha kunstlikku hingamist. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku.
Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud rohke veega. Kunagi ei tohi anda
midagi suukaudselt teadvusetule inimesele. Kui hingamine puudub, teha kunstlikku hingamist. Kui
hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Informatsioon arstile: Antidoot (vastumürk) 1 = atropiinsulfaat, vastumürk 2 = obidoksiimkloriid
või pralidoksiim (PAM).
Soovitada seerumi ja/või RBC koliinesteraasi analüüsi/määramist. Allaneelamise korral teha
maoloputus ja manustada aktiivsütt.
SÄILITAMINE
Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest,
joogist ja loomasöödast. Säilitada suletud originaalpakendites hästi ventileeritud kohas.
Mitte hoida temperatuuril alla 0 oC ja üle +35 oC.
MÄRKUS
Enne taimekaitsevahendi kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Tootja ei võta endale vastutust
väljaspool tema kontrolli olevate faktorite poolt tekitatud kahjude eest. Kõik soovitused preparaadi
kasutamise kohta on antud arvestades tootjal olemasolevaid kogemusi. Kuna preparaadi säilitamine
ja kasutamine ei toimu tootja kontrolli all, vastutab kõigi võimalike kahjude eest kasutaja.
Pyrinex® Supreme – ADAMA Agricultural Solutions Ltd. registreeritud kaubamärk.
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