Kantik®
FUNGITSIID
Toimeaine: fenpropidiin 150 g/l, prokloraas 200 g/l, tebukonasool 100 g/l
Emulsioonkontsentraat (EC)
Pakend: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Kantik® on kolme toimeainega süsteemne fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, rukki
ning tali- ja suvitritikale külvide kaitseks seenhaiguste vastu.
Preparaat on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Ettevaatust
H315
H318
H332
H361d
H410
P102
P201
P261
P280
P302+P352
P304+P340

Põhjustab nahaärritust.
Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Sissehingamisel kahjulik.
Arvatavasti kahjustab loodet.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Vältida pihustatud aine sissehingamist.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu
kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti
hingata.
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.
P310
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P362+P364
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501
Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele nõuetele.
EUH208
Sisaldab 2-etüülheksüül laktaati. Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni.
EUH401
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi
nõudeid.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee
lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaažide).
SPe3
Veeorganismide kaitseks peab pinnaveekogude äärde jätma
pritsimata puhvervööndi 20 m.
Hädaabi telefon 112.
Eesti reg-nr: 0570/12.10.15

Valmistamise aeg ja partii nr: vaata pakendil.
Säilivusaeg: 2 aastat.
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 Tallinn
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 HOOLIKALT
KASUTUSJUHENDIT.
KASUTAMISSOOVITUSED
Üldteave
Kantik® on süsteemne fungitsiid kaitsva ja tervendava toimemehhanismiga väga tõhusaks
teravilja jahukaste (Blumeria graminis), rooste (Puccinia spp.) tõrjeks, tõhusaks lehtede
helelaiksuse (Septoria tritici), odra võrklaiksuse (Pyrenophora teres), äärislaiksuse
(Rhynchosporium secalis) ja helelaiksuse pähikul (Septoria nodorum) tõrjeks. Kantik®
vähendab nakatumist silmlaiksusesse (Pseudocercosporella herpotrichoides). Vaadake
kasutus- ja doseerimismäärasid.
Toimemehhanism
Kantik® sisaldab kolme toimeainet: fenpropidiini, tebukonasooli ja prokloraasi - laia toimega
fungitsiidid, mille toime patogeenseentele on ergosteroolide biosünteesi pärssimine , mille
tagajärjel parasiitseente rakumembraani toimimine lakkab ning patogeensed seened ei levi
enam. Kõik toimeaineid kuuluvad sterooli biosünteesi inhibiitori (SBI) rühma (G).
Fenpropidiin on fungitsiid, mis pärsib kahe ensüümi - D14- reduktaasi ja D8/D7- isomeraasi
toimet. Fenpropidiin kuulub piperidiini klassi keemilisse rühma ja on kaasatud amiini
(morfoliini) alagruppi (grupp G2).
Fenpropidiin on kaitsva ja tervendava toimega süsteemne fungitsiid. See imendub kiiresti
taimede rohelistesse vegetatiivosadesse juurealusest ladvani. Selline süsteemne liikumine
soodustab kiiret toimeaine laiali jaotumist taimes, samuti kaitseb uusi idanema hakanud
taimeosi ja vähendab ebasoodsate ilmastikutingimuste (vihm, kaste) mõju fungitsiidi

tõhususele. Fenpropidiin imendub kiiresti taimede rohelistesse osadesse ja on tõhus ka
madalatel temperatuuridel (+ 5 °C).
Fenpropidiin on väga tõhus jahukaste (Blumeria graminis) vastu. Fenpropidiin on tõhus ka
rooste (Puccinia spp.) ja laiksuse (Rhynchosporium secalis) vastu.
Tebukonasool on fungitsiid, mis pärsib C14 desmetüülimise ensüümi aktiivsust.
Tebukonasool kuulub triasoolsete keemilisse rühma, mis on kaasatud desmetüülimise
inhibiitorite (DMI) alarühma (grupp G1). Tebukonasool on süsteemne fungitsiid kaitsva ja
raviva toimega, mis sarnaselt fenpropidiinile jaotub ühtlaselt ja kiiresti kogu taimes laiali
juurealusest ladvani.
Tebukonasool on väga tõhus rooste (Puccinia spp.) vastu, on hea efektiivsusega helelaiksuse
pähikul (Septoria nodorum) vastu, tõrjub tõhusalt lehtede helelaiksust (Septoria tritici),
pruunlaiksust (Pyrenophora tritici-repentis), odra võrklaiksust (Pyrenophora teres),
äärislaiksust (Rhynchosporium secalis) ja jahukastet (Blumeria graminis).
Prokloraas on oma toimeviisilt sarnane tebukonasooli toimele, st mõjub seente hüüfide
rakumembraanide ergosterooli sünteesile pärssivalt. Prokloraas kuulub imidasooli keemiliste
ühendite rühma, mis on kaasatud demetülatsiooni inhibiitorite (DMI) alarühma (grupp G1).
Prokloraasi toime on kaitsev, lokaalselt süsteemne ja hävitav (mõjub seentele pärast taime
nakatumist enne sümptomite nähtavaks muutumist) translaminaarse aktiivsusega.
Prokloraas pärsib tõhusalt silmlaiksust (Pseudocercosporella herpotrichoides), lehtede
helelaiksust (Septoria tritici), äärislaiksust (Rhynchosporium secalis), mõjub hästi jahukaste
(Blumeria graminis), rooste (Puccinia spp.), odra võrklaiksust (Pyrenophora teres) vastu.
Kõik kolm toimeainet täiendavad teineteist laiendades fungitsiidi toimespektrit ja parandades
selle tõhusust, mistõttu ei ole vajadust segada seda teiste fungitsiididega.
Fungitsiidi Kantik® tõhusus haiguste tõrjel annuse 1,5 L/ha korral
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Fungitsiidi Kantik® tõhusus haiguste tõrjel annuse 2,0 L/ha korral
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XXX - hea tõrje tõhusus (tõhusus >80%);
XX - keskmine tõrje tõhusus (tõhusus >-80%);
X - osaline tõrje tõhusus (tõhusus ˂ 60%)

NÄIDUSTUSED JA KASUTUSANNUSED
Fungitsiidi Kantik® kasutatakse tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, rukki, tali- ja suvitritikale
külvidel seenhaiguste tõrjeks.
Fungitsiidi teravilja külvidel kasutatakse alates tärkamist kuni õitsemise alguseni (BBCH 3061) ennetava meetmena või kui ilmnevad esimesed haiguste sümptomid.
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Pihustada külvid haiguste
esimeste sümptomite

42

1

lehtede helelaiksus
(Septoria tritici),
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Silmlaiksuse vähendamise eesmärgiga nisul pihustada fungitsiid Kantik® kõrsumise algusest
kuni teise kõrresõlme moodustumise faasini (BBCH 30-32). Parim toime saavutatakse
pritsides kõrsumise alguses – esimese kõrresõlme moodustumise faasis (BBCH 30-31). Kui
jahukaste ja lehelaiksus levisid külvis, saadakse ka nemad kontrolli alla. haigused.
Lehelaiksuse, jahukaste ja rooste vastu on optimaalne aeg nisu, tritikale ja rukki
pritsimiseks haiguse esimeste märkide ilmnemisel viimase lehe faasis (BBCH 37) või hiljem
kuni õitsemise alguseni (BBCH 61). Varasem pritsimine on vajalik, kui on soodsad
tingimused laiksuse kujunemiseks. Kantik®’ut kasutatakse siis , kui haiguse sümptomeid on
märgata külvidel kuid mitte veel ülemistel lehtedel.
Optimaalse tulemuse saavutamiseks helelaiksuse vastu pähikutel tuleb pritsida viljapea
loomise lõpus (BBCH 59).

Lehelaiksuse, jahukaste ja rooste vastu odral on soovitatav kasutada Kantik®’ut kultuuride
haiguste esimeste sümptomite ilmnemisel kõrsumise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH
30-61). Odra külvi tõhusaks kaitseks odra-võrklaiksuse eest pritsida fungitsiidiga siis, kui
haiguse sümptomeid on märgata külvidel aga mitte veel ülemistel lehtedel.
Suuremat toote annust kasutatakse tundlikumatel teraviljasortidel haiguste levikule soodsate
ilmastikutingimuste korral. Väiksemat annust kasutatakse siis, kui ilmastikutingimused ei ole
haiguste levikule soodsad ja teraviljasordid on resistentsemad.
Toote kasutamist ei soovitata kõrgematel kui > 25 °C. Vihm 3 tundi pärast pritsimist ei
vähenda fungitsiidi tõhusust.
Vee kogus: 150-300 L/ha.
RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISKI VÄHENDAMISE ABINÕUD
Kantik® sisaldab kolme toimeainet: fenpropidiin, tebukonasool ja prokloraas. Vastavalt
FRAC-klassifikatsioonile kuuluvad toimeained tebukonasool ja prokloraas toimemehhanismi
järgi keemilise rühma G1 - demetülatsiooni (DMI) inhibiitorite alarühmale (steroolide
biosünteesi inhibiitorid (SBI), klass I) (FRAC grupp 3). Patogeenide resistentsus selle rühma
seenhaiguste toimeainetele on täheldatud. Kuigi sellised juhtumid on haruldased.
Ristresistentsust muude SBI klasside fungitsiididele täheldatud ei ole. Vastavalt FRACklassifikatsioonile fenpropidiin kuulub rühma G2 - amiinid (morfoliinid) (FRAC grupp 5).
Seenhaiguste resistentsust käesoleva rühma toimeainetele täheldatud ei ole.
Fungitsiid Kantik® sisaldab toimeaineid kahest rühmast, millest üks - amiinid - ei ole
ilmutanud mingeid resistentsuse märke seenhaiguste patogeenidele. Seega kasutades seda
fungitsiidi vastavalt kasutusjuhistele resistentsuse-vastaseid meetmeid ei ole vaja.
Fungitsiidide resistentsuse-alaseid nõuandeid saate võttes ühendust registreeringu omaniku
esindajaga FRAC kodulehel (www.frac.info).
Toote kasutusviis
Enne kasutamist peavad kõik pihustusseadmed olema õigesti kalibreeritud, et oleks vastav
liikumiskiirus, töölahuse väljatuleku ühtlikkus ja jaotuse tasasus.
Töölahuse valmistamine
Veenduge, et pihusti on puhas ja ei ole saastunud eelmisest kasutuskorrast. Arvutage hoolikalt
välja nõutud pritsimissegu kogus vältimaks ülejääkide jäämist pritsipaaki pärast pritsimist.
Täitke 1/4 - 1/2 pritsipaaki puhta veega, lülitage sisse segisti, lisage arvutatud ja mõõdetud
kogus Kantik®’ut pritsipaaki ja jätkake pritsipaagi täitmist, segades pidevalt valmistatavat
töölahust. vajadusel lisage muud tooted Pritsipaagi täitmisel peab täitevoolik olema alati üle
veetaseme, vältimaks tagasitõmbamist.
valmis töölahus ei tohi sattuda kanalisatsiooni, jõgedesse või muudesse veekogudesse.
PRITSIPAAGI PUHASTAMINE
Puhastage pritsipaak nii väljast kui ka seest kohe pärast kasutamist.
Alustage paagi puhastamisest seestpoolt:
1. Tühjendage paak, pritsides veega lahjendatud segu ülejäägid eelnevalt töödeldud põllule.
2. Siis täitke loputusveepaak kolmandikuni ja loputagepaak.
3. Pritsige kasutatud loputusvesi väljaeelnevalt töödeldud põllule.
4. Täitke teine kolmandik vett.
5. Teisele loputamisele lisage sobiv puhastusvahend (All Clear Extra (1l/200 l vee kohta) või
1 liiter 3%-list ammoniaaki).

6. Laske tootel ja veel ringelda süsteemis ja laske see välja.
7. Täitke viimane kolmandik vett.
8. Laske vedelikul ringelda süsteemis ja laske see välja.
Jätkake pihusti ja poomi välise puhastamisega.
Segamine teiste toodetega
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: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. 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.
HOIUSTAMISNÕUDED
Hoida originaalpakendis, avamata, kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida lastele
ja loomadele kättesaamatus kohas eraldi toiduainetest ja loomasöödast. Hoida otsese
päikesevalguse eest. Hoida temperatuuril vahemikus 0°C kuni +40°C. Avamata
originaalpakendis säilitusaeg 2 aastat alates valmistamiskuupäevast.
Tühjad pakendid
Loputage tühja pakendit 3 korda puhta veega, 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 kinnises 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.

