Maracas
Fungitsiid
Toimeaine:
Preparatiivne vorm:

epoksikonasool 50 g/L, prokloraas 225 g/L
emulsioonkontsentraat

Maracas on süsteemne triasoolide ja imidasoolide rühma kuuluv fungitsiid, mis on mõeldud tali- ja
suvinisu, tali- ja suviodra, rukki, tali- ja suvitritikale ning kaera kaitseks seenhaiguste vastu.
Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.
Hoiatus: toode sisaldab ohtlikke aineid: epoksikonasool ja prokloraas.

Ettevaatust
H319
H351
H360Df
H410
EUH208
EUH401
P102
P201
P280
P305+P351+P338
P308+P313
P391
P501
SP1
SPe3

Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Sisaldab propaanhapet, 2-hüdroksü-, 2-etüülheksüülestrit. 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 veelkord.
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/Vältida saastamist läbi lauda ja
teede drenaazhide).
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 20 m pinnaseveekogudest.

Mürgistuse korral võtke ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 16662
Hädaabitelefon: 112
Pakend:

1 L, 5 L, 10 L

Registreeringu number:
Partii number:
Valmistamise aeg:
Kehtivusaeg:

0548/20.04.15
vaata pakendilt
vaata pakendilt
2 aastat
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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

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHEND
HOOLIKALT LÄBI.
VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA
KASUTUSJUHENDI NÕUDEID.
TOIMEMEHHANISM
Maracas sisaldab kahte toimeainet erineva toimemehhanismiga - epoksikonasooli ja prokloraasi.
Epoksikonasool on väga laia toimespektriga süsteemne triasoolide rühma kuuluv fungitsiid.
Epoksikonasool on raviva ja kaitsva toimega ning pärsib ergosterooli ehk parasiitseente
rakumembraani ehitusmaterjali sünteesi.
Prokloraas kuulub imidasoolide keemiliste ainete rühma ja on kontaktse ning lokaalselt süsteemse
toimega fungitsiid. Toimeaine on kaitsva iseloomuga ja hävitab seenpatogeene.
Mõlemale toimeainele on iseloomulik patogeene hävitav ja kaitsev toime. Mõlemad pärsivad
steroolide biosünteesi, millega pärsitakse parasiitseente rakumembraani toimimine ning mille tõttu
patogeensed seened enam ei levi.
KASUTUSSOOVITUSED
Maracas on süsteemne fungitsiid, mis on mõeldud tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, rukki, tali- ja
suvitritikale ning kaera kaitseks seenhaiguste vastu.
KULUNORMID JA PRITSIMISE AEG
Põllukultuurid

Haigused

Tali- ja suvinisu

Silmlaiksus
(Pseudocercosporella
herpotrichoides)
Helelaiksus lehtedel
(Septoria tritici)

Kulunormid
(L/ha)
1.0-2.0
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Pritsimise aeg ja
pritsimiskordade arv
Pritsitakse üks kord esimeste
haigustunnuste ilmnemisel.
Pritsimise aeg on taimede
kõrsumise algusest kuni loomise
lõpuni (BBCH 30-59).

Tali- ja suvioder

Tali- ja
suvitritikale

Rukis

Kaer

Helelaiksus tõusmetel
(Septoria nodorum)
Nisu pruunlaiksus
(Pyrenophora triticirepentis)
Jahukaste
(Blumeria graminis)
Pruunrooste
(Puccinia recóndita)
Kollane rooste
(Puccinia striiformis)
Odra-võrklaiksus
(Pyrenophora teres)
Äärislaiksus
(Rynchosporium secalis)
Jahukaste
(Blumeria graminis)
Odra juuremädanik
(Helminthosporium sativum)
Odra-leherooste
(Puccinia hordei)
Helelaiksus viljapeadel
(Phaeosphaeria
Mycosphaerella nodorum)
Ramulaaria
(Ramularia collo-cygni)
Jahukaste
(Blumeria graminis)
Lehelaiksus
(Septoria tritici)
Nisu pruunlaiksus
(Pyrenophora triticirepentis)
Äärislaiksus
(Rhynchosporium secalis)
Pruunrooste
(Puccinia recóndita)
Kollane rooste
(Puccinia striiformis)
Äärislaiksus
(Rynchosporium secalis)
Pruunrooste
(Puccinia recondita)
Jahukaste
(Blumeria graminis)

Kaitseks silmlaiksuse vastu
pritsida Maracas 2 L/ha kõrsumise
algusest kuni teise kõrresõlme
moodustumiseni (BBCH 30-32).

Jahukaste
(Blumeria graminis)
Kroonrooste
(Puccinia coronata)
Helelaiksus
(Septoria spp.)

1.0-2.0

Pritsitakse üks kord esimeste
haigustunnuste ilmnemisel või
haiguste ennetamiseks pritsimise aeg on taimede
esimese kõrresõlme
moodustumisest kuni ohete
tippude nähtavale ilmumiseni
(BBCH 31-49).

1.0-2.0

Pritsimine üks kord esimeste
haigustunnuste ilmnemisel pritsimise aeg on taimede
kõrsumise algusest kuni loomise
lõpuni (BBCH 30-59).

1.0-2.0

Pritsimine üks kord esimeste
haigustunnuste ilmnemisel või
haiguste ennetamiseks pritsimise aeg on esimese
kõrresõlme moodustumisest kuni
viljapea lehetupest täielikult
vabanemiseni (BBCH 31-49).
Pritsimine üks kord esimeste
haigustunnuste ilmnemisel või
haiguste ennetamiseks pritsimise aeg on taimede
esimese kõrresõlme
moodustumisest kuni viljapea
lehetupest täielikult vabanemiseni
(BBCH 31-49).

1.0-2.0

Veekulu: 200-300 L/ha. Suuremat vee kogust kasutatakse tiheda põllukultuuri puhul.
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Ooteaeg: 42 päeva.
RESISTENTSUSE TAIMEKAITSEVAHENDILE
TEKKE RISKI VÄHENDAMISE MEETMED
Maracas on kahe toimeaine, mis kuuluvad FRAC-i G1-rühma, kombinatsioon.
On teada, et Euroopas leidub teatud teravilja haiguste liike, mille suhtes ei pruugi Maracas toimida
ootuspäraselt.
Selleks, et vältida resistentsuse tekkimist:
• järgige kehtestatud kasutusmäärasid;
• pritsimist sooritage optimaalsetes tingimustes;
• teistkordsel pritsimisel kasutage eri toimemehhanismiga tooteid;
• kasutage parimaid pritsimistehnoloogiaid.
SEGAMINE TEISTE TAIMEKAITSEVAHENDITEGA
Maracas’t võib segada teiste sama toimemehhanismiga toodetega. Teabe saamiseks Maracas’e
segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega vaadake tootja teabematerjali, otsige kodulehelt või
võtke ühendust tootja esindajaga.
ETTEVALMISTUS PRITSIMISEKS
Enne pritsimist peavad kõik pritsimisseadme osad olema nõuetekohaselt kalibreeritud arvestades
liikumise kiirust, töörõhku ja väljapihustatuse ühtlikkust.
LAHUSE SEGAMINE
Enne töölahuse valmistamist veenduge, et pihusti on puhas. Arvutage hoolikalt välja nõutud
pritsimissegu kogus, vältimaks ülejääkide jäämist pritsipaaki pärast pritsimist.
Täitke 1/4 - 1/2 pritsipaaki puhta veega, pange seade käima, lisage vajalik Maracas’e kogus,
seejärel lisage ülejäänud vesi. Edasi segamise käigus lisage muud tooted. Seade peab olema kogu
aeg sisse lülitatud. Pritsipaagi täitmisel peab täitevoolik olema alati üle veetaseme, vältimaks lahuse
ülevoolu. Töölahuse valmistamisel ei tohi see sattuda drenaažikanalitesse, jõgedesse või muudesse
veekogudesse.
PRITSIMISSEADME PUHASTAMINE
Peale kasutamist puhastage pritsimisseadmed kohe nii väljast kui ka seest vee või spetsiaalse
puhastusvahendiga. Kõigepealt peske puhtaks pritsipaak seest:
1. Töölahuse jäägid lahjendage mitmekordselt puhta veega ja seejärel pritsige eelnevalt töödeldud
taimedele.
2. Täitke pritsipaak puhta veega kolmandikuni ja loputage paak, selleks lülitage sisse seade.
3. Pritsige loputusvesi eelnevalt töödeldud taimede peale.
4. Teisel loputamisel täitke pritsipaak puhta veega kolmandikuni uuesti ja lisage puhastusvahend.
5. Loputage pritsipaak ja valage loputusvesi välja.
6. Kolmandal loputamisel täitke pritsipaak puhta veega kolmandikuni uuesti.
7. Loputage pritsipaak ja valage loputusvesi välja.
8. Peale pritsipaagi seest pesu peske pritsipaak ka väljastpoolt ning samuti ka pihustid.
OHUTUSABINÕUD
Hoida preparaat hästi ventileeritud ruumis. Kasutada sobivat kaitseriietust, kindaid, silmade ja
näokaitset. Vältida toote või valmistatud lahuse sattumist nahale, riietele või silma. Toote
kasutamisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Toote kasutamisel kasutada filtritega respiraatorit.
Pärast pritsimist pesta ennast duši all, samuti pesta kõik töörõivad ja isikukaitsevahendid.
ESMAABI
Halva enesetunde korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle seda etiketti.
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Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, tuleb teha
kunstlikku hingamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Nahale sattumisel: eemaldada viivitamatult saastunud riided ja jalanõud. Tootejäägid pesta nahalt
seebi ja veega.
Silma sattumisel: eemaldada kontaktläätsed (kui neid kantakse). Loputada viivitamatult silmad
jooksva veega vähemalt 15 minutit ja pöörduda viivitamatult silmaarsti poole.
Allaneelamisel: loputada suud rohke veega. Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Kunagi ei tohi anda midagi suu kaudu teadvusetule või krampides kannatanule.
Nõuanne arstile: spetsiifilist antidooti ei ole. Sümptomaatiline ravi.
HOIUTINGIMUSED
Kaitsta otsese päikesevalguse ja külma eest. Hoida preparaat kuivas, jahedas, hästi ventileeritud
kohas, tootja originaalpakendis. Hoida temperatuuril mitte alla –0°C ja mitte üle +40°C.
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE
Taara korduvkasutamine on keelatud. Loputage tühja pakendit 3 korda puhta veega, loputusvesi
valage pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Tühi taara viia ohtlikesse jäätmetesse. Ärge visake
mahuteid kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemidesse; ennetage pinna- ja põhjavee saastumist.
MÄRKUS
Tootja ei vastuta kahjustuste ja tõhususe languse eest tingimuste muutumise tõttu, mida me ei saa
ette näha toote registreerimise ja selle müügi ajal. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see on
tarnitud tootjapakendis, kuid tootja ei võta endale vastutust tagajärgede eest, kui on rikutud
preparaadi hoiustamis- ja kasutustingimusi.
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