Osiris®
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Kasutatakse lehe- ja pähikuhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja
tritikalel.
Toimeained: epoksikonasool 37,5 g/l, metkonasool 27,5 g/l
Preparaadi vorm: Emulsioonikontsentraat
Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.
Hoiatus: toode sisaldab ohtlikke aineid epoksikonasool, metkonasool ja 2-etüülheksüül-Slaktaat.

Ettevaatust
Ohulaused:
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida /udu/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
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 drenaažide).
SPe3 Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
pinnaveekogudest.
Tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Informatsioon avarii korral, hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber
16662.

Pakendid:
Eestis registreerimise number:
Partii nr.:
Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:
Säilitamine:

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
0370/04.02.10
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, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany, Crop Protection Division, P.O.
Box 120, 67114 Limburgerhof, Saksamaa
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
KASUTUSJUHEND
Toime:
Osiris on laia tõrjespektriga efektiivne süsteemse toimega fungitsiid teravilja peamiste lehestiku
ja kõrre haiguste tõrjeks.
Osiris sisaldab kahte toimeainet epoksikonasool ja metkonasool, mis mõlemad kuuluvad
triasool fungitsiidide gruppi. Peamine toime on ergosterooli sünteesi peatamine, järgnev
mittefunktsioneerivate steroolide kogunemine põhjustab kasvu pidurdumist ja
rakumembraanide katkemist.
Kasutamine:
Osiris on väga hea toimega helelaiksuse (Septoria sp.), pruuni ja kollase rooste (Puccinia sp.)
ja äärislaiksuse (Rhyncosporium) vastu, hea toimega pähiku fusarioosi, DTR e. nisupruunlaiksuse ja odra võrklaiksuse (Pyrenophora sp.) vastu ja keskmise toimega kõrreliste
jahukaste (Erysiphe sp.) vastu.
Efektiivsus sõltub haiguse tüübist, haiguse survest, ilmastikutingimustest ja kultuuri
kasvufaasist, üldiselt peaks Osiris’e kulunorm 2,0 l/ha suutma tõrjuda haigust 3-4 nädalat pärast
pritsimist.
Kõrge niiskus ja sademetevaba 2-3 tundi peale pritsimist parandab efektiivsust. Üldiselt
kinnitub Osiris lehe pinnale ½ - 1 tunniga pärast pritsimist.
Osiris on väga valiva toimega teraviljade fungitsiid. Harvadel juhtudel on täheldatud kultuuri
minimaalset kahjustust (pruunistunud lehe tipp), kuid see ei põhjustanud saagi vähenemist.
Hoolimata sellest ei peaks Osiris’t kasutama väga kuiva ilma ja kõrgete temperatuuridega
(>25 oC) ning ereda päikese korral. Hoiduda kasutamast põua, herbitsiiditõrje jne. kahjustusest
põhjustatud stressis kultuuril.
Osiris’t võib kasutada haiguse varajasel lööbimisel viljatupe avanemisest õitsemise lõpuni
(BBCH 40-69) tali- ja suvinisul, rukkil ja tritikalel ning viljatupe avanemisest loomise lõpuni
(BBCH 40-59) tali- ja suviodral.

Osiris efektiivsus teravilja haiguste vastu:
Kultuur
Haigus
Efektiivsus
Nisu
Helelaiksus
xxxx(x)
(tali ja suvi)
Kollane rooste
xxxxx
Pruun e. leherooste
xxxxx
DTR e. nisu-pruunlaiksus
xxx
Fusarioos pähikul
xxx
Kõrreliste jahukaste
xx
Oder
Pruun e. leherooste
xxxxx
(tali ja suvi)
Äärislaiksus
xxxx
Võrklaiksus
xxx(x)
Ramularioos
xxx
Kõrreliste jahukaste
xx
Tritikale
Helelaiksus
xxxx(x)
Kollane rooste
xxxxx
Pruun e. leherooste
xxxxx
Fusarioos pähikul
xxx
Kõrreliste jahukaste
xx
Rukis
Pruun e. leherooste
xxxxx
Äärislaiksus
xxx
Kõrreliste jahukaste
xx
xxxxx = väga hea mõju, xxxx = hea mõju, xxx = keskmine mõju ja x = kõrvalmõju
Tali- ja suvinisu, rukis, tritikale
Kulunorm: 2,0 l/ha
Kasutatakse lehestiku haiguste, helelaiksuse ja roostete tõrjeks 1 kord kasvufaasis viljatupe
avanemisest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 40-69).
Osiris’e täiskulunormi tuleb kasutada fusarioosi tõrjeks 1 kord kasvufaasis õitsemise algusest
kuni täieliku õitsemiseni (BBCH 60-65).
Tugeva jahukaste nakkuse riski korral tuleb Osiris’t segada jahukaste tõrje preparaadiga.
DTRi keskmise nakkuse korral kasutada Osiris’t 2,0 l/ha, väga tugeva haiguse surve korral on
soovitav segada DTRi tõrjuva fungitsiidiga.
Tali- ja suvioder:
Kulunorm: 2,0 l/ha
Kasutatakse äärislaiksuse, roostehaiguste ja võrklaiksuse tõrjeks 1 kord kasvufaasis viljatupe
avanemisest kuni loomise lõpuni (BBCH 40-59).
Ramularioosi tõrje keskmine efektiivsus saavutatakse epoksikonasooli teadaolevalt keskmisele
kuni heale toimele.
Tugeva võrklaiksuse nakkuse piisavaks tõrjeks on soovitav segada strobiluriini sisaldava
preparaadiga.
Tugeva jahukaste nakkuse riski korral tuleb Osiris’t segada jahukaste tõrje preparaadiga.
Linnaste tegemiseks kasvatataval odral on viimane töötlemine enne loomisfaasi.
Ooteaeg tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel: 35 päeva.
Pritsimislahuse valmistamine:
Paagi täitmine peab toimuma ainult kaetud pinnasel või alal, kust on mahavalgunud vedelik
võimalik kokku koguda. Hoida ohutut vahemaad lahtisest veekogust. Enne pritsipaagi täitmist
puhastada paak, pihustid, pihustusseade ja filtrid.

Täida ¾ pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Osiris’t pritsipaaki
jätkates pidevalt segamist. Lisa ülejäänud vajaminev vee kogus ja jätka pidevalt segamist
pritsimislahuse valmimiseni. Pritsimislahus tuleks kasutada kohe pärast valmistamist.
Segatavus teiste preparaatidega:
Osiris on segatav mitmete herbitsiidide, fungitsiidide ja kasvuregulaatoritega nagu
Biathlon® 4D, Corbel®, Flexity®, Terpal® ja Cycocel® 750.
Resistentsuse oht:
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved.
DMI-fungitsiidide grupi mõned toimeained (epoksikonasool ja metkonasool kuuluvad sellesse
gruppi, FRAC klassifikatsioon –G1) vähendavad tundlikkust nisul esineva helelaiksuse
(Septoria) suhtes. Seni ei ole täheldatud Osiris’e efektiivsuse vähenemist põllul. Siiski tuleks
Osiris’e kasutamist rakendada koos tehniliste meetoditega ja vajadusel kasutada teise
toimeainega fungitsiide.
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.
Pritsi kasutamine:
Pritsimislahusega ülekattumisest ja minemakandumisest tuleb hoiduda. Pritsida tuulevaikse
ilmaga (tuule kiirus alla 4 m/s). Hea efektiivsuse saamiseks peab pritsimislahus ühtlaselt katma
ettenähtud taime osad.
Soovitav veekulu: 150-300 l/ha.
Minimaalset vee hulka kasutada kui lehestik on suhteliselt väike ja taimed on kergelt märjad
või kastesed.
Pritsi puhastamine:
Pese prits hoolikalt puhta veega kohe pärast kasutamist ja järgi seadme tootjapoolseid juhiseid.
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
Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite
käsitsemisel lõppkasutaja poolt. 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.
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

