Rubric®
Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat
Toimeaine: epoksikonasool 125 g/l
Eesti reg-nr: 0463/09.05.12
Pakendid: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l ja 20 l
Rubric’ut võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikku ainet: epoksikonasool.
Loa valdaja:
Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Taani Telefon: 0045 9690 9690
Tootja/pakendaja:
Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Taani Telefon: 0045 9690 9690
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Tootepartii number: vaata pakendilt

Kasutusala
Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral,
suvi-ja talitritikalel, rukkil ja kaeral ning suhkru- ja söödapeedil.

Klassifikatsioon ja märgistus

Ettevaatust
Ohulaused
H332: Sissehingamisel kahjulik.
H351: Võib põhjustada vähktõbe.
H360Df: Võib kahjustada loodet ja arvatavasti kahjustab viljakust.
H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Täiendav ohulause
EUH208: Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused
P201: Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski.

P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada
mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P308+P313: Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P391: Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kui ohtlik jääde vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Ettevaatusabinõud
Kasutaja kaitse
Toote käitlemise ajal kanda sobivaid kaitsekindaid, kaitseriietust ja silmade- või näokaitset.
Juhul, kui pritsimise ajal on vaja teostada hooldustöid, siis tuleb kanda kaitsekindaid. Pesta
käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida
pritsimisudu sissehingamist. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kasutamine
Toimemehhanism
Rubric on süsteemne triasoolfungitsiid, mis sisaldab toimeainet epoksikonasool. Epoksikonasool
kuulub DMI (demetülatsiooni pidurdamine) fungitsiidide hulka. See tagab kaitsva ja raviva toime.
Toimespekter
Suvi- ja talinisu
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
Nisu pruunrooste (Puccinia recondita)
Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis)
Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
Kõrreliste helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
Nisu pruunlaiksus e. DTR (Drechslera tritici-repentis)
Rukis ja suvi-ja talitritikale
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Nisu pruunrooste (Puccinia recondita)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
Kõrreliste helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
Suvi- ja talioder
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres)
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Nisu pruunrooste (Puccinia recondita)
Kõrreliste pruunlaiksus (Bipolaris sorokiniana)
Kaer
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
Kroonrooste (Puccinia coronata)
Odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres)
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Kõrreliste pruunlaiksus (Bipolaris sorokiniana)

Suhkru- ja söödapeet
Peedi-lehetähnisus (Cercospora beticola)
Ramulaaria peedil (Ramularia beticola)
Peedi-jahukaste (Erysiphe betae)
Peedi rooste (Uromyces betae)
Rubric vähendab ka silmlaiksuse esinemist talinisul, -odral, -kaeral, -tritikalel ja rukkil, samuti
pähikute punakaste (fusarioosi) ja sekundaarsete hallitusseente esinemist suvi- ja talinisul.
Tali- ja suvinisu, rukist ja tali-ja suvitritikalet pritsitakse lehehaiguste tõrjeks haigustunnuste
ilmnemisel maksimaalselt 2 korda, kasvufaasis 25-69 (puhmiku kujunemisest kuni õitsemise
lõpuni). Mõlemad pritsimised tehakse kuni kasvufaasini 69. Pritsimiste intervall 21-42 päeva.
Helelaiksuse tõrjeks pritsitakse pärast kolmanda kõrresõlme moodustumist (alates kasvufaasist
33), kui ilm soodustab haiguse levikut. Ebasoodsate ilmastikutingimuste jätkumisel võib olla
vajalik korduspritsimine. Silmlaiksuse optimaalseks tõrjeks pritsitakse kasvufaasis 25-32
(puhmiku kujunemisest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni).
Pähikute fusarioosi ja sekundaarsete hallitusseente tõrjeks pritsitakse suvi- ja talinisu haiguse
lööbimisel.
Kõrreliste jahukaste kiiremaks tõrjeks kasutatakse Rubric`ut paagisegus fenpropimorfiga: Rubric
1,0 l/ha + fenpropimorf 0,5 l/ha (375 g toimeainet/ha).
Suvi- ja taliotra ning kaera pritsitakse lehehaiguste tõrjeks haigustunnuste ilmnemisel
maksimaalselt 2 korda, kasvufaasis 25-69 (puhmiku kujunemisest kuni täieliku õitsemiseni).
Mõlemad pritsimised tehakse kuni kasvufaasini 69. Pritsimiste intervall 21-42 päeva.
Silmlaiksuse optimaalseks tõrjeks pritsitakse kasvufaasis 25-32 (puhmiku kujunemisest kuni
teise kõrresõlme moodustumiseni).
Kõrreliste jahukaste kiiremaks tõrjeks kasutatakse Rubric`ut paagisegus fenpropimorfiga: Rubric
1,0 l/ha + fenpropimorf 0,5 l/ha (375 g toimeainet/ha).
Epoksikonasooli on lubatud kasutada õlleodra pritsimiseks, kuid pritsida võib kuni loomiseni.
Suhkru- ja söödapeeti pritsitakse haigustunnuste ilmnemisel kasvufaasis 39-49 (roseti kasvu
lõpust kui 90% taimiku lehtedest on kokkupuutes kuni juurikad on saavutanud koristuseks
vajaliku suuruse).
Pritsitakse 1 kuni 2 korda 21-päevase intervalliga.
Kulunormid erinevatele kultuuridele:
Suvi- ja talinisu, suvi- ja talioder, suvi- ja talitritikale, rukis ja kaer ning suhkru- ja söödapeet –
0,5-1,0 l/ha
Vee kulunorm: 200-400 l/ha
Ooteaeg
Suvi- ja talinisu, suvi- ja talioder, suvi- ja talitritikale, rukis ja kaer: 35 päeva
Suhkru- ja söödapeet: 28 päeva

Piirangud
Toode võib kahjustada lähedal kasvavaid kaheidulehelisi kultuure. Vältida pritsimislahuse
kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Paagisegud
Rubric sobib paagisegus paljude teiste turul pakutavate taimekaitsevahenditega. Kahtluse korral
on soovitatav paagisegu sobivust eelnevalt väikesel pinnal katsetada.
Kõrreliste jahukaste kiiremaks tõrjeks kasutatakse Rubric`ut paagisegus fenpropimorfiga: Rubric
1,0 l/ha + fenpropimorf 0,5 l/ha (375 g toimeainet/ha).

Resistentsus
Rubric sisaldab DMI (demetülatsiooni pidurdamine) fungitsiidi. Mõned DMI fungitsiidid ei ole

tõhusad helelaiksuse tõrjel, sest on tekkinud resistentsed seenetüved. Resistentsete
seenetüvede kahtluse korral kasutada integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja
täpsemate soovituste saamiseks võtta ühendust toote edasimüüjaga.

Pritsimine
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel
määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha
kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4
m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täita 1/2 ulatuses puhta veega ja alustada segamist. Toote kanistrit loksutada enne
avamist ja lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki. Loputada tühja kanistrit 3 korda puhta
veega ja lisada loputusvesi pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Täita paak veega, jätkates
segamist kuni toode on segunenud. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.
Pritsimislahus kasutada koheselt ära. Paagisegus tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi,
arvestades antud segamise juhiseid.

Pritsi puhastamine
Paak tühjendada. Pärast kasutamist pesta pritsimisvarustus. Loputada paak, jaotustorud ja
voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna ja põhjavee reostumist.
Pesuvee käitlemisel järgida kohalikku seadusandlust.

Hoiustamine
Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates.
Hoida kuivas, hästi ventileeritud kohas, vältida temperatuuri alla 0 ºC ja üle +35 ºC. Hoida
külmumise eest. Konteinereid mitte laduda kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote
pakendi kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni
segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale.

Tühjade pakendite käitlemine
Taara korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda
puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Esmaabi
Üldine soovitus:
Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle
etiketti).
Sissehingamine

Nahale sattumine

Mis tahes ebamugavustunde korral minna ainega
kokkupuutekohast eemale värske õhu kätte.
Kergema juhtumi korral: jälgida kannatanut. Sümptomite
tekkimise puhul pöörduda kohe arsti poole.
Raskema juhtumi korral: pöörduda kohe arsti poole või kutsuda
kiirabi.
Eemaldada kohe saastunud rõivad ja jalanõud. Loputada nahka
rohke veega. Pesta vee ja seebiga. Sümptomite tekkimise korral
pöörduda arsti poole.

Silma sattumine

Loputada silmi kohe rohke vee või silmapesulahusega, aeg-ajalt
silmalauge avades, kuni kemikaal on välja loputatud.
Kontaktläätsed eemaldada mõne minuti pärast (kui neid
kasutatakse) ja seejärel loputada silmi uuesti. Kui ärritus püsib,
pöörduda arsti poole.

Allaneelamine

Lasta kemikaaliga kokku puutunud isikul loputada suud ning juua
mitu klaasi vett või piima. Mitte esile kutsuda oksendamist. Kui
kannatanu oksendab, lasta tal suud loputada ja taas mitu klaasi
vedelikku juua. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Kõige tähtsamad
sümptomid ja mõjud, nii
akuutsed kui viivitusega

Teadaolevalt ei ole täheldatud kahjulikke mõjusid inimestele. Kui
loomadele söödeti seda suures koguses, tekkisid mürgisuse
sümptomid, sh hingeldamine, tasakaalukaotus ja muud
käitumishäired.
Meditsiiniabi on vältimatu kemikaali allaneelamise korral.
Abiks võib olla selle toote ohutuskaardi arstile näitamine.

Märge igasuguse
vältimatu meditsiiniabi ja
erikohtlemise vajalikkuse
kohta
Märkused arstile

Sellele kemikaalile ei ole kindlat antidooti. Naha või silmade ärritust
tuleb ravida tavapärasel viisil. Allaneelamise korral võib kaaluda
maoloputust ja/või aktiivsöe manustamist. Saastatusest
puhastamisel tuleb seda toodet käsitleda kui tavalist kemikaali.
Kannatanu sümptomeid tuleb ravida ja jälgida tema kliinilist
seisundit.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk
Enne toote kasutamist lugeda läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.
Võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved, mille puhul fungitsiidid
osutuvad ebatõhusaks. Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei
vastuta tootja ega selle edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidide
ebatõhusus resistentsete tüvede korral.
Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa
kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest ka vastutada.
® Registreeritud kaubamärk kuulub firmale Cheminova A/S
Valmistaja: Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Taani
FMC Agricultural Solutions esindaja Balti riikides:
+ 370 644 80 744 (ENG/RUS)

