Acrobat® Plus
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Toimeaine: dimetomorf 90 g/kg, mankotseeb 600 g/kg
Preparaadi vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Fungitsiid lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil, ebajahukaste tõrjeks sibulal, küüslaugul
ja dekoratiivtaimedel.
Sisaldab ohtliku ainet: mankotseeb
Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad (taimekaitsetunnistust
omavad isikud).
Hoiatus

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
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.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes vastavalt kohalikele
eeskirjadele.
SP1Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Hädaabi telefon: 112
Tootjafirma infotelefon: + 49 180 2273 112
Pakend: 50 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg
Registreerimisnumber: 0142/30.09.11
Partii nr./Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida külma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0o C ja üle +40o C.
Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, Crop Protection Division, 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
Kasutusala ja toimemehhanism
Acrobat Plus on fungitsiid lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil, ebajahukaste tõrjeks
sibulal, küüslaugul ja dekoratiivtaimedel.
Acrobat Plus sisaldab kahte toimeainet – dimetomorf ja mankotseeb.
Dimetomorf on lokaalselt süsteemse ning translaminaarse toimega fungitsiid. Dimetomorf
inhibeerib fosfolipiidide biosünteesi ja rakuseinte moodustumist. Dimetomorf põhjustab
rakuseinte lagunemist ja sellega seotud rakkude surma. Ta toimib seene elutsükli kõigis
arengujärkudes, v.a. zoospooride moodustumine ja zoospooride liikuvus, ning omab head eoste
moodustumise vastast toimet. Dimetomorf toimib ka metalaksüüli suhtes resistentsetele
seenetüvedele.
Mankotseeb on kontaktse toimega, takistades haigustekitaja zoospooride paljunemise ja peatab
edasise nakatumise. Mankotseeb omab väga tugevat kaitsvat toimet ka kuivlaiksuse vastu.
Acrobat Plus toimib efektiivselt lehemädaniku kõigis arengufaasides. Toode imendub taime läbi
lehtede ja varte liikudes taimes akropetaalselt.
Kasutamisõpetus
Kartul: 2,0 kg/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 11-89.
Töötlemise intervall: 7-14 päeva
Ooteaeg: 7 päeva
Maksimaalne töötlemiste arv: 8 korda
Sibul, küüslauk: 2,0 kg/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 14-50 (neljas leht on selgelt nähtav kuni
õisiku tekkimise alguseni).
Töötlemise intervall: 7-14 päeva.
Ooteaeg: 14 päeva.
Maksimaalne töötlemiste arv: 3 korda
Dekoratiivtaimed: 2,5 kg/ha. Pritsida kasvufaasis BBCH 31-39.
Töötlemiste intervall: 7-14 päeva
Maksimaalne töötlemiste arv: 2 korda
Kartuli pritsimise aeg
Acrobat Plus-iga töötlemisel on tagatud maksimaalne tõrjeefekt, kui pritsimised tehakse
profülaktiliselt, st. enne haiguste ilmumist kartulitaimedele. Tõrjet peab alustama enne taimede
nakatumist, kui kartulipealsed on 15 – 30 cm kõrgused, enne kui pealsed on reas kokku kasvanud
või enne õienuppude moodustumist. Acrobat Plus-iga pritsida 7 – 14 päevaste intervallidega
olenevalt nakatumise ohust, kartuli sordist ja ilmastiku tingimustest. Lühim intervall, 7 päeva,
sobib juhul kui kartulitaimed kasvavad väga kiiresti ning kartulilehemädaniku levikuks on
soodsad soojad ja niisked ilmad.
Pritsimise tehnoloogia ja vee hulk
Acrobat Plus töötlemine annab hea tõrjeefekti taimede ühtlasel katmisel pritsimislahusega.
Pritsimiseks sobib kasutada samasugust tehnikat ja pritsi töörõhku, kui tavaliselt fungitsiididega

töötlemisel. Kasutatava vee hulk on 300 – 400 l/ha. Vihm võib oluliselt vähendada pritsimise
efektiivsust, seega peaks jälgima, et vähemalt 4 – 6 tunni jooksul pärast pritsimist püsiks kuiv ilm.
Pritsimislahuse valmistamine ja segatavus teiste preparaatidega
Täida prits 1/2 ulatuses veega ja lisa pidevalt segades vajalik kogus Acrobat Plus’i. Graanulid
lahustuvad mõne minuti jooksul ja segunevad pritsimislahusega.
Seejärel täida ülejäänud paak veega ja sega lahust nii transportimise kui pritsimise ajal.
Acrobat Plus’i võib paagisegus kasutada koos Fastac 50’ga. Teine preparaat lisatakse
paagisegusse alles siis, kui Acrobat Plus on täielikult lahustunud.
Säilitamine
Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja
õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.
Jäätmete ja taara kahjutustamine:
Tühjaks saanud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades
integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi 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
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved.
Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on eelnevalt väga raske 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.
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

