Archer Turbo 575 EC
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Preparaadi vorm:
Toimeaine:
Kasutusala:
Eesti reg. nr.
Pakend:
Valmistamise kuupäev:
Tootepartii number:

Emulsioonikontsentraat (EC)
450 g/l fenpropidiin,125 g/l propikonasool
Süsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talinisul,
suvi- ja taliodral, kaeral, suvi- ja talitritikalel ning rukkil.
0458/18.04.12
5l
vaata pakendilt
vaata pakendilt

Sisaldab ohtlikke aineid fenpropidiin ja propikonasool.
Kasutuspiirang: mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest.
Archer Turbo 575 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi. Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile
etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu
rohke vee ja seebiga. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka
silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise
korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle pakendit või etiketti. Märkus: Ärge kunagi
andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Hoiutingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0ºC ja üle
+35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote
kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni
segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine. Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada
pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Hoiatus

H302
Allaneelamisel kahjulik.
H317
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319
Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332
Sissehingamisel kahjulik.
H410
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P261
Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P270
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
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 veel kord.
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501
Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
EUH066
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
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 10 m
pinnaveekogudest.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Varssavi, Poola
Tootja/pakendaja: Syngenta Supply AG, CH-4002 Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company
Toimemehhanism
Propikonasool on triasoolide keemilisse klassi kuuluv fungitsiid. Toimeaine adsorbeerub taime
assimileerivate osade kaudu enamjaolt ühe tunni jooksul. Liigub ksüleemis akropetaalselt (tõusva
vooluga). Selline süsteemne liikumine tagab toimeaine leviku taimes ja kaitseb seda ärauhtumise
eest. Propikonasool mõjub taimes seenhaigusele esimeste haustorite moodustumise faasis. See peatab
seene arengu, mõjutades steroolide biosünteesi raku membraanis. Kuigi propikonasooli bioloogiline
toimemehhanism võimaldab preparaati kasutada nii profülaktikaks, raviks kui ka haigustekitajate
tõrjeks, saadakse parim tulemus, kui pritsitakse haiguse aktiivses, kuid siiski varases arengufaasis.
Fenpropidiin on piperidiinide keemilisse klassi kuuluv süsteemse toimega fungitsiid. Enamjaolt
absorbeerub ühe tunni jooksul. Liigub akropetaalselt. Fenpropidiin on tugeva haigust tõrjuva
toimega, eriti tõhusa toimega kõrreliste jahukaste vastu, hoides ära selle edasise leviku, kui pritsida 1
kuni 3 päeva pärast esimeste haigustunnuste ilmumist. Toimib hästi ka profülaktiliselt kasutades.
Fenpropidiin takistab ergosterooli biosünteesi, kuid tema toimemehhanism on erinev
asoolfungitsiidide omast. Fenpropidiini tugev toime kindlustab resistentsuse vältimise kõrreliste
jahukastel ja parandab propikonasooli mõju äärislaiksuse ja helelaiksuse vastu.

Kasutamine ja toimespekter
Kultuur
Suvi- ja talinisu,
suvi- ja talioder, kaer,
rukis, suvi- ja
talitritikale

Suvi- ja talinisu

Suvi- ja talitritikale

Suvi- ja talioder

Rukis

Kaer

Kulunorm
l/ha

Pritsimise aeg

0,5

Kasvufaas 31-33
(1. kuni 3. kõrresõlm)

0,75-1,0

Kasvufaas 31-69
(1. kõrresõlm kuni
õitsemise lõpp)

• Kõrreliste jahukaste
(Blumeria graminis)
• Pruunrooste
(Puccinia recondita)
• Kõrreliste helelaiksus lehtedel
(Septoria tritici)
• Kõrreliste helelaiksus viljapeadel
(Septoria nodorum)
• Nisu pruunlaiksus ehk DTR
(Drechslera tritici-repentis)

0,75-1,0

Kasvufaas 31-65
(1.kõrresõlm kuni
täielik õitsemine)

• Kõrreliste jahukaste
(Blumeria graminis)
• Odra-leherooste
(Puccinia hordei)
• Äärislaiksus
(Rhynchosporium secalis)
• Odra-võrklaiksus
(Pyrenophora teres)

0,75-1,0

Kasvufaas 31-65
(1. kõrresõlm kuni
täielik õitsemine)

• Kõrreliste jahukaste
(Blumeria graminis)
• Pruunrooste
(Puccinia recondita)
• Äärislaiksus
(Rhynchosporium secalis)

0,75-1,0

Kasvufaas 31-65
(1. kõrresõlm kuni
täielik õitsemine)

0,75-1,0

Kasvufaas 31-55
(1. kõrresõlm kuni
loomise keskpaik)

Kahjustaja

Kõrreliste jahukaste
(Blumeria graminis)
• Kõrreliste jahukaste
(Blumeria graminis)
• Pruunrooste
(Puccinia recondita)
• Kõrreliste helelaiksus lehtedel
(Septoria tritici)
• Kõrreliste helelaiksus viljapeadel
(Septoria nodorum)
• Nisu pruunlaiksus ehk DTR
(Drechslera tritici-repentis)

• Kõrreliste jahukaste
(Blumeria graminis)
• Kroonrooste
(Puccinia coronata)

Kulunorm: 0,5-1,0 l/ha
Maksimaalne pritsimiskordade arv: kuni 2, intervall (töö-oode) 21 päeva.

Ooteaeg: 42 päeva.
Vee kulunorm: 200-300 l/ha.
Tähelepanu kasutamisel
Mitte pritsida Archer Turbo 575 EC-ga rohkem kui 2 korda kulunormiga 1,0 l/ha nisu, otra ja
tritikalet (kevadine pritsimine). Veenduge, et pritsimisseadmed pestakse pärast kasutamist
korralikult, vastavalt juhistele. Pritsimisseadmete pesuvesi, mahavoolanud toode ja pakendid
koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Toodet ei tohi kasutada päeva kõige
kuumemal ajal (kui temperatuur on >25°C), kõrge õhuniiskusega või kui on oodata vihma. Vihm
1 tund pärast pritsimist ei avalda negatiivset mõju toote toimemehhanismile.
Järgnevad kultuurid
Registreeritud kulunormiga Archer Turbo 575 EC kasutamine ei avalda eeldatavalt mõju
naabruses asuvatele või järgnevatele kultuuridele.
Töölahuse valmistamine
Täida pritsipaak 1/2 ulatuses puhta veega ja alusta segamist. Lisa vajalik kogus Archer Turbo
575 EC-d pritsipaaki, täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühja kanistrit veega ja lisa
loputusvesi pritsipaaki. Valmistatud töölahus tuleb koheselt ära kasutada.
Pritsimistehnoloogia
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel
määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha
kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult mitte
rohkem kui 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.
Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud
puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee
reostumist.
Resistentsus
Archer Turbo 575 EC sisaldab kahte erineva toimemehhanismiga ergosterooli sünteesi pärssivat
fungitsiidi - fenpropidiini ja propikonasooli. Fenpropidiin kuulub FRAC klassi 5, olles madala
kuni keskmise resistentsuse tekke riskiga. Propikonasool kuulub FRAC klassi 3 ning on
keskmise resistentsuse tekke riskiga. Teadaolevalt ei ole nimetatud toimeained ristresistentsed.
Kindlad teraviljahaiguste patogeenid on näidanud vaid pisut vähenenud tundlikkust nende
fungitsiidide suhtes, väikeste muutustena pikema aja jooksul. Praktikas rakendatakse
resistentsuse vältimiseks segude kasutamist või erinevate fungitsiidide kasutamist, mis ei tekita
ristresistentsust. Kõige kaasaegsemate ja täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust
Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kõik soovitused toote
kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Tootja kindlustab toote efektiivsuse kui
toodet kasutatakse vastavalt soovitustele ja säilitatakse ettenähtud tingimustel. Olemasolevate
või tekkivate resistentsete umbrohtude vastu võib toode osutuda väheefektiivseteks. Kuna
resistentsete umbrohtude esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta tootja ega toote
edasimüüja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud herbitsiidide ebatõhusus resistentsete
umbrohtude korral.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company

