Efilor®
Taimekaitsevahend, FUNGITSIID
Kaitsev süsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvirapsil.
Toimeaine: boskaliid 133 g/l, metkonasool 60 g/l
Keemiline rühm: karboksamiidid, asoolid
Preparaadi vorm: Suspensiooni kontsentraat (SC)
Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.
Hoiatus: toode sisaldab ohtlikke aineid boskaliid ja metkonasool.

Hoiatus
Ohudeklaratsioon:
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3-one. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):
P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.
Keskkondlikud ettevaatusabinõud
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/ Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).
Tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Informatsioon avarii korral, hädaabi telefon: 112
Pakend:
Eestis registreerimise number:
Partii nr.:
Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:
Säilitamine:

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l
0424/07.12.11
vaata pakendil
vaata pakendil
2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Hoida temperatuuril 0 oC kuni + 40 oC.

Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Denmark
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany, Crop Protection Division, P.O.
Box 120, 67114 Limburgerhof, Germany
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa,
Estonia Tel.: 372 530 30755
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT
TOOTE ETIKETTI
Toote kirjeldus
Efilor on uuenduslik fungitsiid, mis sisaldab toimeaineid boskaliid ja metkonasool, mõlemad
toimeained on sarnaselt teraviljadele mõeldud ka rapsil kasutamiseks.
Boskaliid on süsteemse ja translaminaarse toimega, mis pärast lehekudedesse tungimist kandub
taime sees akropetaalselt (ladva suunas). Optimaalne kasutamise aeg on ennetav pritsimine
peamiste rapsi seenhaiguste tõrjeks nagu valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum), ristõieliste
mustmädanik (fomoos) (Leptosphaeria maculans, anamorf Phoma lingam ) ja ristõieliste
kuivlaiksus (Alternaria brassicae).
Metkonasool on laia tõrjespektriga raviva ja kaitsva toimega fungitsiid paljudele rapsi haigustele:
ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae), valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum),
ristõieliste ebajahukaste (Peronospora brassicae), ristõieliste mustmädanik (fomoos) (Phoma
lingam) ja hahkhallitus (Botrytis cinerea). Metkonasool on lokaalselt süsteemse mõjuga ja
akropetaalset liikuv.
Resistentsuse oht
Rapsihaiguste resistentsuse ohu hindamine näitab madalat või keskmist resistentsuse tekkimise
riski. Efilor’i tuleb kasutada ennetaval viisil, järgides juhiseid etiketil ja terviklikku pritsimisprogrammi peavad kuuluma erineva toimeainega fungitsiidid.
Efilor sisaldab SDHI (karboksamiid) fungitsiidide gruppi kuuluvat boskaliidi ja DMI
fungitsiidide gruppi kuuluvat metkonasooli. Puuduvad tõendid Sclerotinia sclerotiorum,
Alternaria brassicae ja Phoma lingam SDHI või DMI grupi rapsi fungitsiidide suhtes
resistentsete tüvede esinemiste kohta põllutingimustes. Praegu on tõendatud ristresistentsuse
esinemine boskaliidi ja teiste SDHI grupi fungitsiidide vahel, kuid senini ei ole täheldatud
boskaliidi ristresistentsuste teist toimeviisi
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.
KASUTUSJUHEND
Kultuurid ja haigused
Efilor’i kasutatakse tali- ja suvirapsil järgmiste haiguste tõrjeks:
Valgemädanik
Sclerotinia sclerotiorum
Kuivlaiksus
Alternaria spp.
Ebajahukaste
Peronospora brassicae
Ristõieliste mustmädanik (fomoos)
Leptosphaeria maculans (anamorf Phoma lingam)
Hahkhallitus
Botrytis cinerea

Töötlemise aeg ja kulunorm
Efilor’i kasutatakse eelkõige kaitsva pritsimisena enne haigustekitaja sümptomite ilmumist.
0,7 – 1,0 l/ha tali- ja suvirapsil kasvufaasis 13-75 (3 lehe faasist kuni pooled peavarre kõtradest
on normaalsuurusega, seemned on rohelised ja piimjad).
Rapsi hilises faasis esinevate haiguste tõrjeks tuleb pritsimine teha kõrge riski esinemisel rapsi
varase kuni täieliku õitsemise ajal (kasvufaasis 63-65) kas vahetult enne või esimeste
kroonlehtede varisemise faasis, kui haigustunnused on nähtavad.
Pritsida hommiku- või õhtutundidel kui mesilased ja teised kasulikud putukad ei lendle!
Maksimaalne töötlemiste arv: 1
Ooteaeg: 42 päeva
Vee kogus: 200 – 400 l/ha. Taimede õite, lehestiku ja varte ühtlaseks katmiseks pritsimislahusega tuleb valida taimiku tihedusele vastav vee kogus.
Vähendatud vee kogused
Efilor’i võib kasutada 0,7 – 1,0 l/ha ka vee hulgaga 100 l/ha, kuigi tõrje efektiivsust sellise
vähendatud kogusega ei ole põhjalikult uuritud. Seetõttu on pritsimine vee kogusega 100 l/ha
kasutaja enda vastutusel.
Pritsimislahuse valmistamine
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Efilor’i ja ülejäänud
vee kogus, jätkates pidevalt segamist. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel. Ära
kunagi valmista pritsimislahust rohkem kui pritsimiseks vaja. Efilor on vihmakindel 1 tunni
möödumisel pritsimisest.
Segatavus teiste preparaatidega
Efilor’i võib segada rapsi fungitsiidiga Juventus® 90, insektitsiidiga Fastac® 50, herbitsiididega
Butisan® 400, Butisan® Star, Butisan® Kombi, Butisan® Avant ja mitmete vedelväetisega (näit.
Tradebor, Nutribor®2 SP). Kokku segamisel kasutada segistit, vahu tekkimisel kasutada
vahuvastast ainet.
Tähelepanuks!
Kaitsmaks tolmendavaid mesilasi ära kasuta segus Fastac 50’ga rapsi/umbrohtude
õitsemise ajal.
Pritsi puhastamine
Pese prits hoolikalt puhta veega kohe pärast kasutamist ja järgi seadme tootja poolseid juhiseid.
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.
Säilitamine
Kaitsta järgnevate temperatuuride eest: alla 0 °C ja üle 40˚C. Kui ainet/toodet säilitada pikka
aega ettenähtud temperatuurist kõrgemal, võivad muutuda toote omadused. Hoidke eraldi

toiduainetest ja loomasöötadest. Kaitske niiskuse eest. Hoida eemal soojusallikast. Kaitske otsese
päikesevalguse eest.
Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või
pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste,
happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).
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, nt. põll,
kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982
tolmu korral).
Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed
Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite
käsitsemisel lõppkasutaja pakendis. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid.
Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
Esmaabimeetmed:
Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui
patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis
(taastumisasend). Eemaldage saastunud rõivad koheselt.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit
voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge
kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.
Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid),
konkreetne vastumürk puudub.
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 väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava
mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute
tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.


- BASF registreeritud kaubamärk

