Medax® Top
Taimekaitsevahend
KASVUREGULAATOR
Medax Top on süsteemne kasvuregulaator kasutamiseks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral,
rukkil, tritikalel, kaeral ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel.
Toimeained: Proheksadioonkaltsium 50 g/l, mepikvaatkloriid 300 g//l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad (taimekaitsetunnistust
omavad isikud).

Hoiatus
Ohulaused:
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P301+P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P330 Loputada suud.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele ohtlike või erijäätmete
kogumispunktis.
Keskkondlikud ettevaatusabinõud
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Informatsioon avarii korral, hädaabi telefon: 112
Pakend:
Eestis registreerimise number:
Partii nr.:
Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:
Säilitamine:

5l
0379/17.06.10
vaata pakendilt
vaata pakendilt
2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Hoida temperatuuril 0 oC kuni + 30 oC.

Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300, København S, Taani

Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa,
Eesti, tel.: 372 530 30755
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI
Toote kirjeldus
Medax Top on süsteemse toimega kasvuregulaator, millega töötlemine vähendab taime
pikkuskasvu ja lamandumist, kaitstes rukki, tali- ja suviodra, tali- ja suvinisu, tritikale, kaera
ja kõrreliste heintaimede seemnepõldude saaki ning võimaldades kiiremat ja kvaliteetsemat
koristust. Medax Top sisaldab kahte toimeainet – proheksadioonkaltsiumit ja
mepikvaatkloriidi, mis mõlemad takistavad kasvuhormooni giberelliini biosünteesi, mille
tulemusena pidurdub taime kõrresõlme ja kõrgusesse kasv kasutamisjärgsel kolmel või neljal
nädalal.
Mepikvaatkloriid on süsteemne neljaosaline ammooniumühend, mis toimib
kasvuregulaatorina takistades giberelliinhappe sünteesi aktiveerivaid ensüüme.
Mepikvaatkloriid on keemiliselt sarnane kloormekvaatkloriidile, piirates enamasti raku
pikenemist taimestiku kasvu ajal, muutes taime lühemaks ja suurendades klorofülli sisaldust.
Proheksadioonkaltsium tõkestab samuti giberelliinhapet sünteesivaid ensüüme, mõjudes
erinevatele taime osadele. Giberelliini sünteesi takistamise mõjul väheneb raku pikenemine ja
kõrre koed paksenevad. Toimeaine tungib taime imendudes läbi lehtede ja kõrte ning liigub
akropetaalselt taime tipu kasvu suunas. Taime kasvu mehhanism tipust juure suunas
(basipetaalne kasv) on samuti piiratud.
Mõlemad Medax Top’i toimeained ergutavad juurte kasvu teraviljade noortel taimedel.
Samuti aitab Medax Top parandada juuresüsteemi arengut ja kaitsta taime juure pealt
lamandumise eest ning optimeerib produktiivvõrsete arvu. Medax Top’i kasutamisel
kõrsumise algfaasis hargneb juurestik rohkem, soodustades taime toitainete ja veega
varustamist. See aitab suurendada terasaaki, kuna terade arv ja kaal peas suurenevad.
Medax Top vähendab alumise kõrresõlme pikkust, rakuseinad paksenevad ja kõrs muutub
tugevamaks. Lisaks aitab vältida kõrreliste silmlaiksuse (Oculimacula yallundae) nakkusest
põhjustatud lamandumist ja suurendab fungitsiidide efektiivsust.
Kõrresõlm lüheneb maksimaalselt Medax Top’i kasutamisel kõrsumisfaasi keskel.
Medax Top’i toimeained võimaldavad paindlikku pritsimisaega, tagades usaldusväärsuse
aegade ja temperatuuride vahel.
KASUTAMISE AEG JA KULUNORM
Medax Top’i kasutatakse kõrsumise algusest kasvufaasis 30 (võrsed püstised, ilmunud on
sõlmedeta pseudovars) kuni lipulehe täieliku arenemiseni kasvufaasis 39 (lipulehe keeleke on
ilmunud nähtavale), välja arvatud raihein, millel kasutatakse kuni kasvufaasini 49 (esimesed
ohted on nähtavad).
Kulunorm sõltub mullastikust, toitainetest, ilmastikust, veeoludest ja sordist.
Kasutatakse ühekordset või jagatud pritsimist (max 2 pritsimiskorda). Kasvuhooaja
jooksul ei tohi ületada maksimaalset kulunormi 1,5 l/ha talinisul, rukkil, tritikalel, talija suviodral ning kõrreliste heintaimede seemnepõldudel või 1,0 l/ha suvinisul ja kaeral.

Ooteaeg viimasest pritsimisest – on määratud kasvufaasiga.
Talinisu, rukis, tritikale, talioder:
Kasutatakse ühekordset või jagatud pritsimist (max 2 pritsimiskorda). Ühekordsel
pritsimisel on kulunorm 0,75-1,5 l/ha. Jagatud pritsimisel valida esimese ja teise pritsimise
kulunormid lähtuvalt kultuuri vajadusest. Hooaja jooksul ei tohi ületada maksimaalset
kulunormi 1,5 l/ha.
Medax Top kulunormiga 1,0-1,5 l/ha kasutatakse keskmistel temperatuuridel, viljakal mullal,
kõrgema lämmastikväetise koguse korral, pikema kõrrega sortidel.
Medax Top kulunormiga 0,75-1,0 l/ha kasutatakse soojadel temperatuuridel, kergetel
muldadel, väiksema lämmastikväetise koguse korral, lühema kõrrega sortidel. Talinisul on
optimaalne pritsimise aeg lipulehe ilmumisel kasvufaasis 37.
Suvioder:
Medax Top kulunormiga 1,0-1,5 l/ha kasutatakse keskmistel temperatuuridel, viljakal mullal,
kõrgema lämmastikväetise koguse korral, pikema kõrrega sortidel.
Medax Top kulunormiga 0,75-1,0 l/ha kasutatakse soojadel temperatuuridel, kergetel
muldadel, väiksema lämmastikväetise koguse korral, lühema kõrrega sortidel.
Lubatud on 1 pritsimine. Hooaja jooksul ei tohi ületada maksimaalset kulunormi 1,5
l/ha.
Suvinisu:
Medax Top kulunormiga 0,75-1,0 l/ha kasutatakse keskmistel temperatuuridel, viljakal
mullal, kõrgema lämmastikväetise koguse korral, pikema kõrrega sortidel.
Medax Top kulunormiga 0,5-0,75 l/ha kasutatakse soojadel temperatuuridel, kergetel
muldadel, väiksema lämmastikväetise koguse korral, lühema kõrrega sortidel.
Lubatud on 1 pritsimine. Hooaja jooksul ei tohi ületada maksimaalset kulunormi 1,0
l/ha.
Kaer:
Medax Top kulunormiga 0,75-1,0 l/ha kasutatakse keskmistel temperatuuridel, viljakal
mullal, kõrgema lämmastikväetise koguse korral, pikema kõrrega sortidel.
Medax Top kulunormiga 0,6-0,75 l/ha kasutatakse soojadel temperatuuridel, kergetel
muldadel, väiksema lämmastikväetise koguse korral, lühema kõrrega sortidel.
Lubatud on 1 pritsimine. Hooaja jooksul ei tohi ületada maksimaalset kulunormi 1,0
l/ha.
Kõrreliste heintaimede (punane aruhein,
seemnepõllud:
Lubatud on 1 pritsimine kulunormiga 1,0-1,5 l/ha.

roog-aruhein,

kerahein,

raihein)

Tabel. Kasutamine.
Kultuur

Kulunorm,
l/ha

Talinisu

0,75-1,5

Rukis

0,75-1,5

Tritikale

0,75-1,5

Aeg,
Maksimaalne
BBCH pritsimiste arv

30-39

1-2

Vee
hulk,
l/ha

Ooteaeg,
päevi

Märkused

100-300

On määratud
hiliseima
kasvufaasiga

Ühekordne või
jagatud pritsimine
maksimaalselt 1.5
l/ha kasvuhooajal.

Talioder

0,75-1,5
Ühekordne
pritsimine
maksimaalselt 1.5
l/ha kasvuhooajal.
Ühekordne
pritsimine
maksimaalselt 1.0
l/ha kasvuhooajal.
Ühekordne
pritsimine
maksimaalselt 1.0
l/ha kasvuhooajal.

Suvioder

0,75-1,5

30-39

1

100-300

On määratud
hiliseima
kasvufaasiga

Suvinisu

0,5-1,0

30-39

1

100-300

On määratud
hiliseima
kasvufaasiga

Kaer

0,6-1,0

30-39

1

100-300

On määratud
hiliseima
kasvufaasiga

100-300

On määratud
hiliseima
kasvufaasiga

Ühekordne
pritsimine
maksimaalselt 1.5
l/ha kasvuhooajal.

100-300

On määratud
hiliseima
kasvufaasiga

Ühekordne
pritsimine
maksimaalselt 1.5
l/ha kasvuhooajal.

Kõrreliste
heintaimede
(punane
aruhein, roogaruhein,
kerahein)
seemnepõld
Raiheina
seemnepõld

1,0-1,5

1,0-1,5

30-39

30-49

1

1

Tähelepanu:
Hoiduda pritsimisel ülekatetest ja veenduda, et pritsi poomi kõrgus on õigesti kohandatud.
Mitte kasutada Medax Top’i ühelgi kultuuril, mis kannatab vee puudusest, põuast jt.
tingimustest tingitud stressi käes. Olulise niiskuse puuduse all kannatavat kultuuri ei tohi
pritsida. Aegajalt võib ilmneda, et vähesel määral on taime lehed pritsimisjärgselt ajutiselt
longus. Selline toime esineb vaid värskelt pritsitud lehtedel ega mõjuta lõplikku saaki.
TÄHTIS!
Medax Top’i soovitatakse kasutada tali- ja suvinisul, tali ja suviodral, tritikalel, rukkil, kaeral
ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel:
• lamandumisele vastuvõtlikel sortidel
• hästi väetatud jõudsalt kasvavatel suure võrsumisega kultuuridel
• külvikorras, kus on teravili teravilja järel
• suure saagipotentsiaaliga kultuuril
Medax Top’i efektiivsus sõltub otseselt taime kasvutingimustest. Mida paremad need on, seda
tõhusam on Medax Top.
Medax Top'i ei ole soovitav kasutada:
• kui vili on ebaühtlane, muld toitainetevaene või ebapiisavalt väetatud
• kui valitseb põud, õhutemperatuur ja ultraviolettkiirguse tase on kõrged
• kui vegetatsiooniperioodi jooksul on vähe sademeid ja taimed närtsinud välimusega.
Ära kasuta preparaati enne või pärast öökülma.
Pritsitud teravilja põhku ei tohi kasutada aianduses kasvukeskkonna või multšina.

Vee kogus:
Soovitav vee kogus on 100-300 l/ha.

Pritsimislahuse valmistamine:
TOOTE KOOSTIS VÕIB OLLA KIHISTUNUD – LOKSUTA KANISTRIT HOOLEGA
ENNE KASUTAMIST.
Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne Medax Top’i kasutamist loksuta
mahutit korralikult. Lisa vajalik kogus Medax Top’i ja ülejäänud vee kogus, jätkates pidevalt
segamist. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel. Pritsimislahus tuleb kasutada
kohe pärast valmistamist.
Segatavus:
Medax Top’i võib segada teiste taimekaitsevahenditega nagu herbitsiidid: Biathlon 4D,
Starane XL, Primus XL; fungitsiidid – Allegro Super, Capalo, Corbel, Tango Super;
insektitsiidid - Fastac 50.
Paagisegus fungitsiididega võib Medax Top kulunormi vähendada 25%.
Kui segada 2 või enam toodet, tuleb alustada alati tahke komponendiga preparaadist
järjekorras WG, WP, SG, SP. Seejärel vedelate komponentide puhul jälgi, et esimesena
läheksid vee baasil formulatsioonid järjekorras SC, CS, SL, seejärel lahustuvad
formulatsioonid järjekorras SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME. Veendu alati, et esimene toode
oleks täielikult lahustunud enne järgmise toote lisamist.
Pritsimise tehnika:
Medax Top imbub kiiresti lehtedesse. Tiheda taimestiku puhul ei tohi nõutud vee kogust
vähendada. Täielikuks neeldumiseks on vajalik 4-6 tundi.
Pritsi puhastamine:
Pese prits hoolikalt puhta veega kohe pärast kasutamist ja järgi seadme tootjapoolseid
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 30˚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).
Käte kaitse: 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.
Silmade kaitse: 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.
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

