Duett® Ultra
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID

Toimeaine: metüültiofanaat 310 g/l, epoksikonasool 187 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikonsentraat
Laia tõrjespektriga süsteemse toimega fungitsiid kasvuaegsete seenhaiguste tõrjeks teraviljadel.
Toodet tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikke aineid: metüültiofanaat ja epoksikonasool.

Ettevaatust
Ohulaused:
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte .
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe .
H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab metüültiofanaati ja 1,2-bensisotiasool-3 (2H) -ooni Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja hoida asendis,
mis võimaldab kergesti hingata.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
Hoiatuslaused (Hoiustamine):
P405 Hoida lukustatult.

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada 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)
SPe3 Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.
Tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Informatsioon avarii korral, hädaabi telefon: 112
Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.
Pakend:
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
0099/ 10.12.09
vaata pakendilt
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, Eesti, tel.:
372 530 30755
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI
Toote kirjeldus:
Duett Ultra on laia tõrjespektriga süsteemse toimega fungitsiid peamiste lehestiku ja varre haiguste
nagu kõrreliste helelaiksus lehel/võrsetel/pähikul, kollane rooste, pruunrooste, odra-leherooste,
võrklaiksus, äärislaiksus, kõrreliste jahukaste, DTR e. nisu-pruunlaiksus, pruunlaiksus ja silmlaiksus,
tõrjeks teraviljadel. Keskmine mõju on jahukaste ja kaudne mõju peadel leviva fusarioosi tõrjel.
Epoksikonasool kuulub triasool fungitsiidide gruppi. Peamine toime on ergosterooli sünteesi
peatamine, mis põhjustab rakumembraanide katkemist. Epoksikonasool liigub taimes süsteemselt
kandudes akropetaalselt lehe tipu suunas. Süsteemne akropetaalne liikumine kaitseb uusi kasve
haiguste ründe eest.
Metüültiofanaat kuulub bensimidasoolide ja tiofanaatide gruppi. Bensimidasooli toime mehhanismiga
fungitsiidid on üldiselt mõeldud siduma vabu tuubuliga seotud valke. Metüültiofanaat on kaitsev ja
hävitav süsteemse toimega fungitsiid väga paljude seenhaiguste tõrjeks.
Duett Ultra’t võib kasutada alates täielikust võrsumisest (kasvufaas 30) kuni õitsemise lõpuni
(kasvufaas 69) ja Duett Ultra omab kaitsvat ja ravivat toimet. Duett Ultra’t peaks kasutama esimeste
haigustunnuste ilmnemisel, kohene pritsimine annab parima haigustõrje efekti. Haiguse lööbimise aeg
varieerub aastast aastasse ja võib mõnel aastal olla suhteliselt hiline, kuid parim tõrje efekt saadakse
jaotatud pritsimisega, kus esimene tõrje tehakse täielikust võrsumisest kuni viljatupe avanemiseni
(kasvufaas 30-45) ja teine pritsimine viljatupe avanemisest kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 45-69).

Silmlaiksuse tõrjeks kasutada Duett Ultra’t kõrsumise algusest kuni teise kõrresõlme moodudtumiseni
(kasvufaas 30-32).
Duett Ultra sobib kaitsvaks, ravivaks ja hävitavaks tõrjeks. Lehehaiguste esinemisel kasutades kaks
korda kulunormi 0,3-0,6 l/ha pritsimise intervalliga 21 päeva kaitseb taimi ligikaudu 42 päeva. Ooteaeg
teraviljadel on 35 päeva.
KULUNORMID
Tritikale, tali-ja suvinisu:
Kasvufaasis 30 – 32, kulunorm 0,3 – 0,6 l/ha silmlaiksuse tõrjeks kultuuri intensiivse kasvu korral
Kasvufaas 30 – 39, kulunorm 0,3 – 0,6 l/ha, kui ilmnevad esimesed haigustunnused: helelaiksus,
kollane rooste, pruunlaiksus ja jahukaste (juhul kui jahukaste on juba lööbinud siis kasutada Flexity®,
Corbel®1)
Kasvufaas 49 – 69, kulunorm 0,3 – 0,6 l/ha, helelaiksuse, pruunrooste, pruunlaiksuse ja jahukaste
tõrjeks
Rukis:
Kasvufaasis 30 – 69, kulunorm 0,3 – 0,6 l/ha, kui ilmnevad esimesed haigustunnused: varajases
arengufaasis jahukaste (juhul kui jahukaste on juba lööbinud siis kasutada Flexity®, Corbel®),
äärislaiksuse ja hilisem pritsimine pruunrooste tõrjeks.
Suvi- ja talioder:
Kasvufaasis 30 – 69, kulunorm 0,3 – 0,6 l/ha, kui ilmnevad esimesed haigustunnused: varajases
arengufaasis jahukaste (juhul kui jahukaste on juba lööbinud siis kasutada Flexity®, Corbel®), odraleherooste ja võrklaiksus.
Kaer:
Kasvufaas 30 – 69, kulunorm 0,3 – 0,6 l/ha, kui ilmnevad esimesed haigustunnused: varajases
arengufaasis jahukaste (juhul kui jahukaste on juba lööbinud siis kasutada Flexity®, Corbel®) ja
kroonrooste
Vee hulk:
Soovitatav vee kogus on 150 – 400 l/ha. Minimaalset vee hulka kasutada kui lehestik on suhteliselt
väike ja taimed on kergelt märjad või kastesed. Maksimaalset vee hulka kasutada kui taimede lehestik
on suur.
Segatavus teiste preparaatidega:
Duett Ultra’t võib segada teiste fungitsiidide ja herbitsiididega, samuti kasvuregulaatoritega nagu
Cycocel 750 ja Terpal.
Resistentsuse oht:
Paljudel fungitsiididel on üldine risk, et seen omandab resistentsuse tõrje suhtes. Metüültiofanaat
kuulub MBC – fungitsiidide gruppi (Metüül Bensimidasool Karbamiidid) – tiofanaadid.
Bensimidasoolide tõsist resistentsuse probleemi on täheldatud jahukaste, Fusarium spp., Septoria spp.
puhul.

Epoksikonasool kuulub DMI-fungitsiidide gruppi – triasoolid. Mõnedel triasoolidel on vähenenud
tundlikkus nisudel esineva helelaiksuse (Septoria spp. ) suhtes.
Duett Ultra kasutamisele lisaks tuleb rakendada ka teisi agrotehnilisi haigustõrje meetodeid ja vajadusel
segada teist toimeainet sisaldava fungitsiidiga.
Pritsimissegu valmistamine:
Pritsipaagi täitmisel hoida ohutut vahemaad ja vältida vee võtmist lahtisest veekogust.
Enne pritsipaagi täitmist puhastada paak hoolikalt sobiva paagipesu vahendiga (vaadata viimati
kasutatud preparaadi etiketti) ja eemaldada võimalikud setted. Sama teha pihusti otsikutega,
pihustusseadmega ja filtritega.
Täida ½ pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne kasutamist loksuta preparaadi mahutit
korralikult, lisa vajalik kogus Duett Ultra’t pritsipaaki ja seejärel lisa ülejäänud vee kogus, jätkates
pidevalt segamist. Segisti tuleb jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.
Pritsimine:
Pritsimisel hoiduda ülekatetest ja pritsida ainult tuulevaikse ilmaga (alla 4 m/s). Lehtede ühtlaseks
katmiseks peab pritsi poom asetsema taimedest 40 – 45 cm kõrgusel. Soovitud tulemuse saavutamiseks
on tähtis, et pritsimislahus pihustatakse võrdselt kogu alale ja kaetakse ühtlaselt kõik taime rohelised
osad.
Pritsi puhastamine:
Enne pritsimissegu valmistamist ja pärast Duett Ultra kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada.
Selleks võib kasutada tavalist soodat 2 – 4 kg lisatuna 100 l pesuveele või spetsiaalset
paagipesuvahendit.
Säilitamine:
Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Hoida külmumise eest! 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 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.
Tähelepanuks!
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved.
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.
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.
® = registreeritud kaubamärk BASF

