Adexar®
TAIMEKAITSEVAHEND
FUNGITSIID

ADEXAR on süsteemne kaitsva toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, kaera,
rukki ja talitritikale haiguste tõrjeks.
ADEXAR’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Eesti reg.nr.:

0467/14.06.12

Toimeained:

62,5 g/l fluksapüroksaad
62,5 g/l epoksikonasool

Sisaldab ohtlikke aineid epoksikonasool, fluksapüroksaad, bensüülalkohol, 2etüülheksüüllaktaat.
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)

Ettevaatust
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida auru/pihustatud aine sisse hingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301 + P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuute kahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P330 Loputada suud.
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Kõrvaldage sisu/mahuti vastavalt kehtivatele eeskirjadele
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112
Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Valmistaja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Maaletooja: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa, Eesti
Tel.: 372 530 30755
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Tootepartii number: vaata pakendilt
Tootmise kuupäev: vaata pakendilt
Säilitamine: hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja üle + 40 °C
Pakend: 10 L
KASUTUSJUHEND
Adexar on emulsioonikontsentraat, mis sisaldab triasooli DMI toimeainet epoksikonasooli
segus uue toimeaine fluksapüroksaadiga.
Epoksikonasool kuulub triasool-fungitsiidide gruppi. Toimeaine blokeerib raku
membraanide moodustamisel osaleva ergosterooli biosünteesi.
Triasoolide grupi toimeained on demetülatsiooni inhibiitorid (DMI). DMI-d nimetatakse
steroolbiosünteesi inhibiitoriteks (SBI).
Fluksapüroksaad kuulub karboksamiidide SDHI keemilisse rühma. Fluksapüroksaad
peatab haigustekitaja seene kasvu, vältides energia tootmist ja välistades keemiliste
ühendite kättesaadavust oluliste raku koostisosade sünteesiks.
Adexar on laia tõrjespektriga süsteemne, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid tali- ja
suvinisu, tali- ja suviodra, talitritikale, kaera ja rukki peamiste haiguste tõrjeks.
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Suvioder

Talitritikale

Kulunorm
Adexar’i 1,0 – 2,0 l/ha, vee kogus 100 – 300 l/ha.
Madalamat kulunormi tuleb kasutada ennetaval tõrjel või nõrgema haiguse ründe korral,
haiguskindlal teravilja sordil haiguse arengut ilmastikutingimused ei mõjuta.
Kõrgemat kulunormi tuleb kasutada tugeva haiguse surve korral, haigusele vastuvõtlikul
sordil mõjutavad ilmastikutingimused haiguse arengut.
Töötlemise aeg
Kasuta Adexar’i haiguse lööbimise alguses. Maksimaalselt 2 pritsimiskorda võib teha 21
päevase intervalliga alates täielikust võrsumisest kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 25-69)
tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, talitritikalel ja kaeral.
Ooteaeg – 35 päeva.
Talinisu
Adexar 1,0 – 2,0 l/ha nisu-helelaiksuse (Septoria tritici), (Septoria nodorum), nisutriiptõviku (DTR), pruunrooste (Puccinia recondita), kollase rooste ja kõrreliste jahukaste
tõrjeks kasvufaasis BBCH 25-69.
Suvinisu
Adexar 1,0 – 2,0 l/ha nisu-helelaiksuse (Septoria tritici), (Septoria nodorum), nisutriiptõviku (DTR), pruunrooste, kollane rooste ja kõrreliste jahukaste tõrjeks kasvugfaasis
BBCH 25-69.
Talioder
Adexar 1,0 – 2,0 l/ha võrklaiksuse (Pyrenophora teres), äärislaiksuse (Rhynchosporium
secalis), odra-leherooste (Puccinia hordei), kõrreliste jahukaste ja ramularia (Ramularia
collo-cygni) tõrjeks kasvufaasis BBCH 25-69.
Suvioder
Adexar 1,0 – 2,0 l/ha odra-leherooste (Puccinia hordei), võrklaiksuse (Pyrenophora teres)
ja äärislaiksuse (Rhynchosporiumsecalis) tõrjeks kasvufaasis BBCH 25-69.
Rukis
Adexar 1,0 – 2,0 l/ha pruunrooste, kõrreliste jahukaste ja äärislaiksuse (Rhynchosporium
secalis) tõrjeks kasvufaasis BBCH 25-69.
Talitritikale
Adexar 1,0 – 2,0 l/ha pruunrooste, kõrreliste jahukaste, helelaiksuse (Septoria tritici ja
Septoria nodorum) tõrjeks kasvufaasis BBCH 25-69.
Kaer
Adexar 1,0 – 2,0 l/ha kroonrooste ja kõrreliste jahukaste tõrjeks kasvufaasis BBCH 25-69.
Resistentsuse oht
Adexar’i uus toimeaine kuulub C2 SDHI (Suksinaat dehüdrogenaasi inhibiitorid) pürasoolkarboksamiidide keemilisse rühma FRAC kood 7. Mitmetel seeneliikidel on teada
resistentsus (keskmine kuni tugev) karboksamiididele ja see nõuab FRAC SDHI juhendi
järgimist resistentsusest hoidumiseks.
Adexar sisaldab G1 DMI (Demetülatsiooni inhibiitorid) fungitsiidi – epoksikonasooli,
triasoolide keemilisest rühmast, FRAC kood 3. Mõnede DMI fungitsiidide resistentsust on
täheldatud helelaiksuse (Mycosphaerella graminicola) suhtes, mis võib ohtlikult mõjutada
toodete toimet. Resistentsuse arenemise riski vältimiseks võtta ühendust kohaliku

nõustajaga ja järgida FRAG juhendit DMI fungitsiididele. Kasutades ettenähtud 2,0 l/ha
kulunormi, tagab BAS 701 00F nii epoksikonasooli kui fluksapüroksaadi täiskulunormi.
Mõlema toimeaine lai tõrjespekter pakub kahte toimet peamistele teravilju ohustavatele
haigustele tagades kõrgel tasemel samaaegse haigustõrje koos suurepärase
‘sisseehitatud’ resistentsuse vastase strateegiaga.
Tähelepanuks!
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste
tüved. Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on väga raske eelnevalt kindlaks
määrata, kuna see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koosmõjust. Seda
arvesse võttes ei vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud
fungitsiidi ebapiisav toime resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse
riski soovitab BASF alati kinni pidada etiketil antud soovitustest.
Pritsimislahuse valmistamine
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne kasutamist LOKSUTA
PREPARAADI MAHUTIT KORRALIKULT, lisa vajalik kogus Adexar’it pritsipaaki ja
seejärel lisa ülejäänud vee kogus jätkates pidevalt segamist. Paagisegude kasutamisel
tuleb iga toode lisada pritsipaaki eraldi arvestades kõiki segamise järjekorra juhendeid.
Säilitamine
Hoida eraldi toiduainetest ja loomasöötadest. Säilitada pestitsiidile ettenähtud laos. Hoida
kuivas, külma eest kaitstult. Hoida eemal soojusallikast. Kaitsta alla -5 °C temperatuuride
eest. Soovitatud hoiu temperatuur on 0 °C kuni +40 °C. Kaitsta otsese päikesevalguse
eest. Kinnises originaalpakendis säilib preparaat 24 kuud.
Jäätmete ja taara kahjutustamine
Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades
integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega.
Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Preparaadi ülejäägid ja tühjendatud
pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
ISIKUKAITSEVAHENDID
Isiku kaitse
Kasutajad peavad rakendama kõiki kaitsemeetmeid ja lisaks järgmisi isikukaitsevahendeid:
Toote käitlemisel ja saastunud pindadel KANDKE SOBIVAID KEMIKAALIKINDLAID
KAITSEKINDAID.
TÖÖKOHAL EI TOHI SÜÜA, JUUA EGA SUITSETADA.
KÄSI TULEB PESTA enne vaheaegu ja vahetuse lõpul.
ALLANEELAMISEL pöörduge arsti poole ja näidake arstile mahutit, silti ja/või ohutuskaarti.
Hingamisteede kaitse: Hingamiskaitse auru/aerosooli vallapääsemisel. Peenfi lter,
keskmise efektiivsusega, tahkete ja vedelosakeste püüdmiseks (nt EN 143 või 149, Tüüp
P2 või FFP2).
Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese
kokkupuute puhuks (soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale >
480 minutit): näiteks nitriilkummi (0,4 mm), kloropreenkummi (0,5 mm), butüülkummi (0,7
mm) ja muud.
Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt EN 166).
Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust,
näit. põll, kaitsesaapad, keemiakaitseülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN
ISO 13982 tolmu korral).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed: Vältige kontakti naha, silmade ja
rõivastega. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid. Võtta koheselt seljast saastunud riietus.
Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
Töökohal ei tohi süüa, juua, suitsetada ega kasutada tubakat. Käsi ja/või nägu tuleb pesta
enne vaheaegu ja vahetuse lõpul.
Esmaabi meetmed
Üldised nõuanded:
Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Võtta koheselt seljast saastunud riietus.
Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama enda ohutusele. Kui patsient võib teadvuse
kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses, külili asendis (taastumisasend).
Raskuste tekkimisel: Pöörduge arsti poole. Näidake arstile mahutit, silti ja/või ohutuskaarti.
Sissehingamisel:
Tagage patsiendile rahu, viige värske õhu kätte, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga:
Nahale sattumisel peske koheselt rohke vee ja seebiga. Kui tekib ärritus, pöörduge arsti
poole.
Kokkupuutel silmadega:
Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu
lahti, konsulteerige silmaarstiga.
Allaneelamisel:
Loputage koheselt suud ning jooge seejärel rohkesti vett, pöörduge arsti poole. Ärge
kunagi kutsuge esile oksendamist ega manustage midagi suu kaudu, kui ohver on
teadvusetu või krampides.
Teade arstile:
Käsitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad
funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.
Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.
Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal,
samuti praktiliste kogemuste najal.
Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on
põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede
resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud
võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljaspoole tootja kontrolli, ei vastuta
tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta
ka ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

