Radial
Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Toimeained:
Formulatsioon:
Pakend:

asoksüstrobiin 75 g/L, epoksikonasool 75 g/L
EC (emulsiooni kontsentraat)
1 L, 5 L, 10 L, 20 L

Seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, tali- ja suvitritikalel ning talirukkil.
Kasutamine ükskõik millisel muul otstarbel on keelatud.
Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
Toode sisaldab ohtlikke aineid: asoksüstrobiin, epoksikonasool ja
tetrahüdrofurfurüülalkohol.

Ettevaatust
H302
H315
H318
H332
H351
H360Df
H400
EUH208
P102
P201
P261
P270
P280
P302+P352
P304+P340
P305+P351+
P338
P310
P308+P313
P391
P501
SP1

Allaneelamisel kahjulik.
Põhjustab nahaärritust.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Sissehingamisel kahjulik.
Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
Väga mürgine veeorganismidele.
Sisaldab kampolit. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Vältida 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 isik värske õhu kätte ja
hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
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/arstiga.
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
drenaažide).

SPe3
EUH401

Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 5 m pinnaveekogudest.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.

Registreerimise nr:
Tootmise kuupäev:
Partii nr:
Kehtivusaeg:
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vt. pakendilt.
vt. pakendilt.
2 aastat.

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. Box 60, Ind.Zone
Be’er Sheva 84110
Iisrael
Maaletooja ja turustaja:
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallin
Eesti
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13
71012 Viljandi
Eesti
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

KASUTAMINE
Toimemehhanism
Radial on EÜ formulatsioon, mis sisaldab epoksikonasooli ja asoksüstrobiini. Radial’i
toimeainetel on erinevad toimemehhanismid.
Epoksikonasool on laia toimespektriga süsteemne triasoolide grupi fungitsiid. Epoksikonasool
on raviva ja kaitsva toimega e pärsib ergosterooli, parasiitseente rakumembraani
ehitusmaterjali, sünteesi.
Asoksüstrobiin kuulub strobiluriinide gruppi. See blokeerib hingamisteid inhibeerides
elektronide transportimist mitokondrites. Asoksüstrobiinil on ka nn „rohelisemaks muutev
mõju”, st põllukultuurid jäävad roheliseks pikemat aega ja on vastupidavamad stressitegurite
suhtes.
Raidal’i kahel toimeainel on üksteist toetav koosmõju ja see tagab kõrge efektiivsuse ja
laiema haiguste tõrje spektri.
Annus, veekogus ja kasutusaeg

Järgige allpool tabelis toodud juhiseid.
Teravili

Haigus(-ed)

Suvinisu

Jahukaste (Blumeria graminis)
Pruun rooste (Puccinia
recondita)
Kõrreliste helelaiksus (Septoria
tritici)

Talinisu
Suvioder
Talioder
Suvitritikale

Talitritikale

Jahukaste (Blumeria graminis)
Odra-võrklaiksus (Pyrenophora
teres)
Äärislaiksus (Rhynchosporium
secalis)
Jahukaste (Blumeria graminis)
Pruun rooste (Puccinia
recondita)
Kõrreliste helelaiksus (Septoria
tritici)
Äärislaiksus (Rhynchosporium
secalis)

Annus
Teravilja
(L/ha)
kasvustaadium
1 x 1,6 või
Töödelda
2 x 1,3
kõrsumise
algusest kuni
1 x 1,3
õitsemise
lõpuni (BBCH
30-69)
1 x 1,6 või
Töödelda
2 x 1,3
kõrsumise
algusest kuni
1 x 1,3
õitsemise
alguseni
(BBCH 30-61)
1 x 1,6 või
Töödelda
2 x 1,3
kõrsumise
1 x 1,3
algusest kuni
õitsemise
lõpuni (BBCH
30-69)
1,3 x 1

Talirukis

Pruun rooste (Puccinia
recondita)
Äärislaiksus (Rhynchosporium
secalis

Töödelda
kõrsumise
algusest kuni
õitsemise
alguseni
(BBCH 30-69)

Vee hulk:
200–400 L/ha.
Töötlemise kordi:
1-2, intervall 14 päeva.
Ooteaeg:
35 päeva.
Vältida kõrgeid annuseid teravilja õitsemise ajal, sest liiga intensiivne roheliseks muutmise
mõju võib viivitada vilja valmimist!
RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISK
Radial’i kahel toimeainel on erinevad toimemehhanismid. Asoksüstrobiin kuulub IRAC
gruppi C3. Epoksikonasool kuulub IRAC gruppi G1.
Kui Radial’i kasutatakse vastavalt kasutusjuhistele ja peetakse kinni soovituslikest
resistentsuse vastastest meetmetest, siis peetakse resistentsuse tekkimise riski Radial’i suhtes
madalaks.
Selleks, et vältida resistentsuse teket, pidada kinni järgmistest soovitustest:
•
•
•
•

Järgida kulunormide piirväärtusi
Pritsida optimaalsetes tingimustes
Korduvkasutusel kasutada tooteid erineva toimemehhanismiga
Kasutada parimat pritsimistehnoloogiat

LAHUSE SEGAMINE

Toodet Radial võib segada Leander’iga (fenpropidiin). Töötlemiseks T1 efektiivsuse
parandamiseks jahukaste vastu on soovitatavad annused 0,8 L/ha Radial’i ja 0,2 L/ha
Leander’it. Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootja esindajaga.
TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE
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 Radial’i kogus,
seejärel lisage ülejäänud vesi. Edasi segamise käigus lisage muud tooted. Seade peab olema
sisselülitatud kogu aeg. Pritsipaagi täitmisel peab täitevoolik olema alati üle veetaseme,
vältimaks lahuse ülevoolu. Töölahuse valmistamisel ei tohi see sattuda kanalisatsiooni,
jõgedesse või veeallikatesse.
PRITSIMISSEADME PUHASTAMINE
Peale kasutamist puhastage pritsimisseadmed kohe nii väljast kui ka seest vee või spetsiaalse
puhastusvahendiga.
1. Tootejäägid pritsige lahjendatud kujul taimedele.
2. Täitke pritsipaak puhta veega kolmandikuni ja loputage paak, selleks lülitage seade
sisse.
3. Pritsige loputusvesi eelnevalt töödeldud taimede peale.
4. Teisel loputamisel täitke pritsipaak uuesti puhta veega kolmandikuni ja lisage
puhastusvahend.
5. Loputage pritsipaak ja valage loputusvesi välja.
6. Kolmandal loputamisel täitke pritsipaak uuesti puhta veega kolmandikuni.
7. Loputage pritsipaak ja valage loputusvesi välja.
8. Peale pritsipaagi seestpesu peske pritsipaak ja pihustid ka väljastpoolt puhtaks .
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE
Loputada tühi pakend 3 korda puhta veega, loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka.
Tühja pakendi korduvkasutamine on keelatud. Tühi pakend viia ohtlike jäätmete
kogumiskohta. Mitte visata pakendeid kanalisatsiooni või kraavidesse; vältida pinna- ja
põhjavette sattumist.
MÄRKUS
Enne kasutamist lugege juhised hoolikalt läbi. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud
teguritest, mille üle tootjal puudub kontroll. Kõik soovitused valmistise kasutamise suhtes
põhinevad tootjale saadaval kogemusel. Kuna nii valmistise ladustamise kui ka käitlemise
tingimused on väljaspool tootja kontrolli, siis mistahes ohu tõttu saadud kahju kannab
kasutaja.

