Nautile

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Fungitsiid kartuli lehemädaniku (Phytophthora infestans) tõrjeks.

Toimeained: tsümoksaniil 50 g/kg + mankotseeb 680 g/kg
Preparatiivne vorm: märguv pulber
Eesti reg. nr.: 0571/14.10.15
Pakend: 10 kg
Loa haldaja: UPL Europe Ltd. The Centre, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN,
Suurbritannia. Tel. +44 (0) 1925 859002. Faks. +44 (0) 1925 817425
Tootja/pakkija: UPL Europe Ltd, Tankhoofd 10, 3196 KE
Vondelingenplaat/Rotterdam, Madalmaad. Tel: +31 104725100
Esindaja/Edasimüüja: Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N Tallinn 11216,
Estonia. Tel. (+372)6141635. E-mail: Agrimatco.estonia@agrimatco-eu.com
Valmistamise kuupäev ja partii No: vt pakendilt
Toode Nautile sisaldab ohtlikke aineid tsümoksaniil ja mankotseeb.
Nautile’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Hädaabi telefon: 112.
HOIATUS
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab
loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine
sissehingamist.
P280 Kanda
kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas
vees/panna peale niiske kompress.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuute kahtluse korral:
pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne
korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (mitte
puhastada pritsimisseadmeid pinnaveekogude lähedal, vältida
saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 10m pinnaveekogudest.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks
järgida kasutusjuhendit.
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Professionaalsele kasutajale on nõudmisel saadaval kemikaali ohutuskaart

OLULINE TEAVE
TOODE ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT PÕLLUMAJANDUSLIKU FUNGITSIIDINA

Nautile on fungitsiid kartuli lehemädaniku (Phytophthora infestans) tõrjeks
Kasutuskoht:
Kartul
Maksimaalne üksikdoos:
2 kg/ha toodet pritsituna koos 200–600 liitri veega hektari kohta
Maksimaalne pritsimiste arv: 8 pritsimist 7-10-päevase intervalliga
Kasutusaeg:
Alates 1. külgvõrse moodustumisest kuni 50% lehtede
pruunistumiseni (BBCH 21 kuni BBCH 95)
Kasutuskuu:
Juuni kuni september
Ooteaeg:
14 päeva
Puhvertsoon veepiirist:
10 m

SOOVITUSED:
Nautile on tsümoksaniili sisaldav fungitsiid, seetõttu võib see avaldada ravivat toimet
haiguse peiteaja jooksul.
RESISTENTSUSE OHJAMINE:
Nautile on segu tsümoksaniilist ja mankotseebist, millel mõlemal on erinev toime.
Paremaid tulemusi annab Nautile ennetav kasutamine ning võimaluse korral tuleb vältida
toote kasutamist siis, kui seenhaiguse laikudel hakkavad moodustuma eosed.
Tsümoksaniil ja mankotseeb on aktiivsed seenhaiguste vastu, mis on resistentsed
fenüülamiidfungitsiidide suhtes.
Sama toimega fungitsiidide kasutamisel samal põllul mitmete aastate vältel võivad loomult
vähemtundlikud seened ellu jääda, paljuneda ja saavutada sellel põllul ülekaalu. Seetõttu on
soovituslik kasutada pritsimisprogrammides erineva toimeviisiga fungitsiide.
SEGU VALMISTAMINE / PRITSIMINE:
Täitke pritsimisanum veerandi ulatuses puhta veega. Lahustage ettenähtud kogus toodet
vees, seejärel kallake saadud segu pritsimisanumasse ning täitke see lõpuni veega. Pritsige
kohe pärast segamist. Pärast kasutamist puhastage hoolikalt kõik anumad ja pritsimisseade
vastavalt standardsetele juhistele.
Märkused:
- Ärge pritsige märgadele lehtedele ega siis, kui ilmateade ennustab vihma vahetult
pärast pritsimist.
- Ärge sisenege pritsitud alale enne lahuse täielikku kuivamist.
ETTEVAATUSABINÕUD:
•

Vältige pulbri või pritsimisudu liigset sissehingamist. Kandke hingamisteede ja näo
kaitset ning kindaid.
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•
•
•
•

Vältige pritsmete kandumist lähedalasuvatele veekogudele ja saagile, mis ei kuulu
pritsimisele.
Vältige kokkupuudet naha, silmade ja riietusega.
Pärast juhuslikku kokkupuudet nahaga peske vee ja seebiga.
Ärge sööge, jooge ega suitsege toote pritsimise ja segu valmistamise ajal ning enne
käte ja näo pesemist või riiete vahetamist.

TERVISEALANE TEAVE
Sümptomid:
• Sissehingamisel: toote pulbri sissehingamine võib ärritada kurku ning põhjustada
köhimist ja aevastamist.
• Allaneelamisel: Nautile võib ärritada seedekulglat, põhjustada iiveldust, oksendamist
ja kõhulahtisust.
• Kokkupuutel nahaga / silma sattumisel: toode võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat)
ja ärritada tugevalt silmi.
• Kokkupuutele nahaga võib järgneda allergiline reaktsioon.
Esmaabimeetmed:
• Pärast sissehingamist: viige kannatanu värske õhu kätte ja pange ta
taastumisasendisse. Ebameeldivustunde püsimisel pöörduge arsti poole.
• Pärast kokkupuudet nahaga: peske nahka kohe rohke veega. Võtke saastunud riided
kohe seljast. Sümptomite ilmnemisel pöörduge arsti poole.
• Pärast silma sattumist: loputage silma kohe rohke veega 10 minuti jooksul ja
sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole. Kontaktläätsede puhul: eemaldage
kontaktläätsed ja peske veega.
•
Pärast allaneelamist: loputage suud ja jooge veidi vett.

•
•
•
•
•
•

SÄILITAMINE:
Toote säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat alates valmistamise
kuupäevast.
Hoidke toodet kohas, mis on kättesaamatu lastele, võõrastele isikutele ja loomadele.
Hoidke eemal toidust ja söödast.
Hoidke toodet originaalpakendis ning korralikult suletuna kuivas, külmumise eest
kaitstud ja jahedas hästiventileeritud ruumis.
Hoidke eemal tulest ja sädemetest.
Kaitske toodet niiske õhu ja vee eest.

TAARA KAHJUTUSTAMINE:
• Enne anumate ja pakendite kõrvaldamist tuleb need täielikult tühjendada ning
loputada vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse
valmistamiseks.
• Taara korduvkasutamine on keelatud.
• Tühjaks saanud taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

GARANTII
Kuigi toodet on põhjalikult testitud väga mitmekesistes tingimustes, ei saa müügiloa omanik
garanteerida toote tõhusust kõikides tingimustes, kuna toote mõju ja tulemus võivad sõltuda
sellistest teguritest nagu ebatavalised ilmastikuolud ja hoidmistingimused, segus kasutatava
vee kvaliteet, kokkusobivus teiste ainetega, mida pole etiketil mainitud, haiguse resistentsus
antud toote vastu ning pritsimise meetod, aeg ja täpsus. Lisaks ei vastuta müügiloa omanik
saagile, taimestikule või keskkonnale põhjustatud kahjustuste või inimestele ja loomadele
põhjustatud vigastuste ega toote vähese tõhususe eest, kui selle põhjuseks oli kasutaja
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suutmatus järgida etiketil toodud juhiseid või ilmnesid tingimused, mida polnud võimalik ette
näha toote registreerimisel. Kahtluste korral konsulteerige toote tarnijaga.
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