Merpan® 80 WG
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeaine: kaptaan 800 g/kg
Preparatiivne vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Pakend: 5 kg
Merpan® 80 WG on ftaalimiid-klassi kontaktne fungitsiid, mis on mõeldud õuna- ja pirnipuude kaitseks
kärntõve, puuviljamädaniku, puuviljapuu tüvede ja okste vähktõve eest.
Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Hoiatus
H317
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319
Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H351
Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H410
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P201
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
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 veelkord.
P308+P313
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Spe3
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 20 m
pinnaveekogudest.
Hädaabi telefon 112.

Eesti reg-nr: 0567/29.09.15
Valmistamise aeg ja partii nr: vaata pakendil.
Säilivusaeg: 2 aastat.
Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
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ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT
KASUTUSJUHENDIT.
KASUTAMISSOOVITUSED
Toimemehhanism
Merpan® 80 WG on laia toimespektriga kontaktne fungitsiid, mis on mõeldud õuna- ja pirnipuude kaitseks
kärntõve, puuviljamädaniku, puuviljapuu tüvede ja okste vähktõve eest.
Merpan® 80 WG-i toimeaine on kaptaan. Kaptaan satub seeneniidistikku ja –eostesse väga kiiresti,
temperatuuri tõusu korral kiireneb see protsess veelgi. Merpan® 80 WG-l on kaitsev toime, seda tuleb
pritsida profülaktiliselt enne haiguste levikut.
TAIMED JA HAIGUSED
Merpan® 80 WG kasutatakse õuna ja pirni kärntõve, puuviljamädaniku, puuviljapuude tüvede ja okste
vähktõve tõrjeks õuna ja pirni istikutes.
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Õuna- ja pirnipuu kärntõve tõrjeks teostada istikute profülaktilist töötlust pärast signaali saamist
võimalikust infektsiooni levikust või haigusele soodsate ilmastikuoludesaabumisel, mil põllukultuuri
pungad hakkavad paisuma (BBCH 51). Hooajal on lubatud teostada maksimaalselt 8 töötlust. Intervall
töötluste vahel on 7-10 päeva. Lühemaid töötlusintervalle tuleb järgida puude intensiivse kasvu ja
lehestiku arenemise ajal ning haiguse arengul soodsates oludes, mil esineb palju sademeid.
Vee kogus: 500-1000 l/ha. Suuremat vee kogust kasutada kõrgete puude korral.
Märkused!
Kuna Merpan® 80 WG on kontaktne fungitsiid, mida tuleb kasutada enne haiguse tekitaja sissetungimist
viljapuude kiududesse (see mõjub ainult haigusetekitaja eostele, mis asuvad kiudude pinnal), siis on väga
tähtis kasutada töölahust piisavas koguses. Toote maksimaalse tõhususe saavutamiseks on vaja
tagada maksimaalselt täiuslik ja kvaliteetne viljapuude pinna kate fungitsiidi töölahusega. Soovitav
vedeliku kogus on 1000 l/ha. Töölahuse arvutamisel arvestada viljapuude mõõtmete ja lehestiku mahuga.
Soovitava töölahuse kontsentratsioon: õuna- ja pirnipuude kärntõve tõrjeks 0,12%, kui intervall töötluste
vahel on ca 7 päeva, 0,15%, kui intervall töötluste vahel on ca 10 päeva, puuviljamädaniku tõrjeks 0,15%,
puuviljapuude tüvede ja -okste vähktõve tõrjeks 0,25%.
Resistentsuse vältimine
Ei ole välistatud, et toote kasutamisel võivad kujuneda resistentsed patogeensete seente populatsioonid,
mille tulemusel tõhusus võib väheneda.
Toote toimeaine (kaptaan) kuulub ftaalimiidide keemilisse rühma. Vastavalt FRAC-klassifikatsioonile
kuulub toimeaine toimemehhanismi järgi M4-rühma. Resistentsuse kasutamise ohtu hinnatakse
madalaks. Ristresistentsus teiste M-rühma fungitsiidega puudub.

Andmed patogeenide resistentsusest kaptaanile Eestis praegu puuduvad. Kuid selleks, et ära hoida
resistentsete seenerasside teket, on soovitatav kasutada vaheldumisi erineva toimemehhanismiga
fungitsiide.
Lahuse valmistamine
Täita pool pritsipaaki veega ja lülitada sisse segisti. Seejärel lisada vajalik kogus Merpan® 80 WG-d ja siis
lisada puuduv vee kogus, segades hästi ära. Pritsi pump peab olema sisse lülitatud kogu pritsimisaja
jooksul.
Pritsimisseadmed
Pritsimiseks on soovitatav kasutada aiatraktorit ja käsitsi (seljaskantavaid) mootoriga pritse. Pärast töö
lõpetamist pesta pritsimisseade puhtaks, loputussegu pritsida laiali fungitsiidiga juba ülepritsitud aladele.
Mitte lasta tootel sattuda heitvee süsteemidesse või veekogudesse.
Segamine
Teabe saamiseks toote segamise kohta muude taimekaitsevahenditega võtta ühendust tootja esindajaga.
Ohutusnõuded
Käidelda hästi ventileeritavas kohas. Vältida toote sattumist nahale, silmadesse ning riietele, samuti
aurude, udu ja pihustatud preparaadi sissehingamist. Kanda vee- ja kemikaalikindlat kaitseriietust, vee- ja
kemikaalikindlaid kindaid, kummisaapaid, hermeetilisi kaitseprille ning kahjulike ja vedelate ainete vastu
kaitsvat respiraatorit. Töökohal söömine, joomine ja suitsetamine on keelatud. Töö ajal järgida isikliku
hügieeni nõudeid. Enne puhkepause ja pärast töö lõpetamist pesta nägu ja käed seebiga.
ESMAABI
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Igasuguste kaebuste tekkimisel pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: Võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka seebi ja
veega, millele järgnevalt loputada sooja veega. Mistahes kaebuste tekkimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Pesta silma rohke veega. Kui valu püsib, pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Kunagi ei tohi anda midagi suukaudselt teadvusetule
inimesele. Loputada suud rohke veega. Pöörduda arsti poole.
SÄILITAMINE
Hoida otsese päikesevalguse eest. Vältida külmumist. Säilitada kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas.
Hoida suletud originaalpakendis. Säilitustemperatuur 0 oC - +30 oC.
Seadmete puhastamine
Pärast pritsimise lõpetamist peske pritsimisseadmed puhta veega.
Tühjad pakendid
Loputage tühja pakendit 3 korda, loputusvesi lisage pritsipaaki valmistatava töölahuse hulka. Tühi taara
viige ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on keelatud. Ärge visake pakendeid
kanalisatsiooni või kuivendussüsteemidesse; vältige toote pinna- ja põhjavette sattumisest põhjustatud
saastumist.
Märkus
Tarnija garanteerib toote kvaliteedi, kui see on omandatud originaalpakendis. Kõik soovitused preparaadi
kasutamise kohta on antud arvestades tootjal olemasolevaid teadmisi ja kogemusi. Tootja ning edasmüüja
ei vastuta toote efektiivsuse eest juhul, kui kasutaja ei järginud etiketil antud toote säilitamise tingimusi

ning kasutusjuhendit. Sama kehtib kõigi teiste ettenägematute asjaolude ilmnemise kohta (fungitsiidile
resistentsete haiguste ilmnemine jne).
®ADAMA Agricultural Solutions Ltd. registreeritud kaubamärk.

