Fastac® 50
Taimekaitsevahend
INSEKTITSIID
Kahjurite tõrjeks teraviljadel, tali- ja suvirapsil, kartulil, luterni ja herne seemnepõldudel, linal,
porgandil, kapsal, viljapuudel, kurgil (kasvuhoones), tomatil (kasvuhoones), katmikala
maguspipral ja dekoratiivtaimedel (kasvuhoones); metsanduses ja ladudes.
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: põlduba, sibul, porrulauk, küüslauk ja
maasikas avamaal.
NB! Kuna Fastac 50 on laiendatud kasutamiseks põldoale, sibulale, porrulaugule, küüslaugule ja
avamaa maasikale professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr
1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle
kasutaja.
Toimeaine: alfa-tsüpermetriin 50 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikonsentraat
Insektitsiidi Fastac 50 võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik
Võib põhjustada parasteesiat.
Hoiatus: toode sisaldab ohtlikke aineid: alfa-tsüpermetriin; lahustibensiin (nafta), kergelt
aromaatne.

Ettevaatust
Ohudeklaratsioon:
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H301 Allaneelamisel mürgine.
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.
P241 Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-seadmeid.
P242 Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.
P243 Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
P261 Vältida udu/pihustatud aine/auru sissehingamist.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga
P302 + P352 NAHALE SATTUMISEL: Peske rohke seebi ja veega.
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.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
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.
P370 + P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks veeudu, kuiva pulbrit, vahtu, või
süsihappegaasi.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P403 + P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).
SPe3 Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m teraviljal,
hernel, põldoal, kapsal, linal, porgandil, tali- ja suvirapsil, sibulal, küüslaugul, porrulaugul ja
maasikal avamaal; 15 m kartulil ja lutsernil; 30 m viljapuudel pinnavekogudest.
SPe8 Mesilastele ohtlik. Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada
mesilaste aktiivse lendluse ajal! Mesilaste ning muude tolmeldajate putukate kaitsmiseks
mitte kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal. Mitte kasutada aktiivsel korjealal
ajavahemikus 05:00-22:00.
Tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Informatsioon avarii korral, hädaabi telefon: 112
Pakend:
Eestis registreerimise number:
Partii nr.:
Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:
Säilitamine:

2 ml, 4 ml, 50 ml, 1 l, 5 l
0281/10.10.05
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, Crop Protection Division, D-67056 Ludwigshafen, 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
Fastac 50 on laia toimespektriga, pika järelmõjuga kontaktne insektitsiid põllu-, aia-, kasvuhooneja laokahjurite tõrjeks. Pärast pritsimist tungib Fastac 50 taimi katvasse vahakihti toimides sellisel
viisil ka söötmürgina. Fastac 50 töödeldud taimik säilitab kauaks vastupanuvõime kahjurite

suhtes. Parema tulemuse saavutamiseks tuleb pritsimise ajal jälgida, et põllule ei jääks pritsimata
triipe. Suuremat kulunormi kasutatakse ebasoodsate ilmastikutingimuste ja kahjurite suurema
arvukuse korral. Kui Fastac 50 jõuab kleepuda lehti katvale vahakihile, on ta vähetundlik vihma
suhtes ning see tagab preparaadi mõju pikema aja jooksul.
Kasutamine ja kulunormid
Teravili: 0,2 – 0,3 l/ha
Ripslased, lehetäid, maakirbud. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest
pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 15 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Tali- ja suviraps: 0,2 – 0,3 l/ha
Maakirbud, peitkärsakad, hiilamardikad. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmumisel. Ooteaeg
viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 20 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Herne seemnepõllud: 0,2 l/ha
Hernekärsakad, lehetäid, hernemähkur. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmumisel. Ooteaeg
viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 30 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Põlduba: 0,2-0,3 l/ha
Oakärsaka, lehetäide, hernemähkuri ja ripslaste tõrjeks. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite
ilmumisel, arvestades ohulausega Spe 8. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt
21 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Kartul: 0,2 – 0,4 l/ha
Kartulimardikas, lehetäid. Põldu pritsitakse kasvuajal kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest
pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 20 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2
Kapsas: 0,2 – 0,3 l/ha
Maakirbud, suur ja väike kapsaliblikas, peitkärsakad, kapsaöölane, kapsakoi, lehevaablane,
kapsakärbes, kapsa-tuhktäi.
Põldu pritsitakse kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest töötlemisest saagikoristuseni vähemalt 30
päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Porgand: 0,3 l/ha
Porgandikärbes, porgandi-lehekirp. Põldu pritsitakse kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest
pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 30 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Sibul, küüslauk, porrulauk: 0,25 l/ha
Sibulakoi, sibulakärbes. Pritsida lendluse ajal. Ooteaeg viimasest töötlemisest saagikoristuseni
vähemalt 14 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2, pritsimiste vaheline intervall 7-10 päeva.

Maasikas avamaal: 0,25 l/ha
Maasika õielõikaja ja rohulutikate tõrjeks. Pritsida enne õitsemist. Ooteaeg viimasest töötlemisest
saagikoristuseni vähemalt 7 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2, pritsimiste vaheline intervall 7-10 päeva.
Lutserni seemnepõllud: 0,2 – 0,4 l/ha
Kärsaklased, lehetäid, rohulutikad. Põldu pritsitakse enne õitsemist kahjurite ilmumisel. Ooteaeg
viimasest töötlemisest saagikoristuseni vähemalt 40 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 1.
Lina: 0,3 l/ha
Linakirp, ripslased, lina-tähtöölane. Põldu pritsitakse kahjurite ilmumisel. Ooteaeg viimasest
pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 30 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2
Viljapuud 0,4 – 0,8 l/ha
Õunamähkur, lehetäid, lehekirbud, õunapuu-õielõikajad. Puid pritsitakse kahjurite ilmumisel.
Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 30 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 3.
Katmikala kurk, tomat ja maguspipar: 0,4 – 0,5 l/ha (4,0 – 5,0 ml/100m2 kohta)
Ripslased, lehetäid, kaevandikärbes, kasvuhoone- karilane. Taimikut töödeldakse kohe kahjuri
ilmumisel. Ooteaeg viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 3 päeva, tööoode 3 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv.2
Lilled katmikalal: 0,4 – 0,5 l/ha (4,0 – 5,0 ml/100m2 kohta)
Ripslased, lehetäid, kasvuhoone- karilane. Taimikut töödeldakse kohe kahjuri ilmumisel. Ooteaeg
viimasest pritsimisest saagikoristuseni vähemalt 5 päeva, tööoode 3 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 2.
Teraviljaseemne laokahjurid: 32 ml/t
Märgtöötluseks 500 ml lahust 1 t teravilja kohta. Lattu võib uuesti siseneda 10 päeva pärast.
Töödeldud teravilja kasutamine toiduks ja söödaks on keelatud.
Metsakultuurid ja puistud: 0,2 – 2,8 l/ha
Männivaksik jt. okka- ja lehekahjurid, männikärsakas. Pritsitakse massilise sigimise korral,
kahjuri 1. – 2. vastsejärgu staadiumis. Okaspuu istutusmaterjali pritsitakse istutuse eel või järel või
kastetakse lahusesse enne istutamist. Ooteaeg 30 päeva, tööoode 7 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv 1.
Vee hulk: 200 – 400 l/ha
Pritsimislahuse valmistamine
Ära kunagi valmista rohkem pritsimislahust kui vaja.

Enne pritsimissegu valmistamist veendu, et pritsipaak ja pihustid oleks puhtada. Täida pool
pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Fastac 50 ja lahust samaaegselt
segades täida ülejäänud paak veega. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.
Segatavus teiste preparaatidega
Fastac 50 võib segada kõikide enamlevimud herbitsiididega, fungitsiididega või insektitsiididega.
Pritsi puhastamine
Enne pritsimissegu valmistamist ja pärast Fastac 50 kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada.
Selleks võib kasutada tavalist soodat 2 – 4 kg lisatuna 100 l pesuveele või spetsiaalset
paagipesuvahendit (näit. All Clear Extr, Mediator Clean, vm).
Säilitamine
Hoida kinnises originaalpakendis, kaitstult külma eest, temperatuuril 0 °C kuni +40 °C. Hoida
eemal soojusallikast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Kinnises originaalpakendis ja õigetes
tingimustes säilib preparaat 2 aastat.
Jäätmete ja taara kahjutustamine
Tühjaks saanud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm
korda puhta veega ja lisada loputusvesi valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara koguda
kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga
kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga
anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
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
Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid.
Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida töörõivad 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.
Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid),
konkreetne vastumürk puudub.
Kasutaja risk
Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis
oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning 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.
® - BASF registreeritud kaubamärk

