Kinto®

Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Kasutatakse teraviljade seemnete puhtimiseks seemnetega edasikanduvate seenhaiguste tõrjeks.
Toimeained: prokloraasvaskkloriid 60 g/l (prokloraas 55,1 g/l), tritikonasool 20,0 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Toodet võivad osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omavad isikud.

Hoiatus
H361 Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuute kahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P405 Hoida luku taga.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Informatsioon avarii korral, hädaabi telefon: 112
Tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Pakend: 0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 200 l, 1000 l
Registreerimisnumber:
0311/25.10.07
Partii nr./ Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Säilivusaeg:
2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine:
Hoida temperatuuril 0 oC kuni +30 oC.
Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa.
Tel.: 372 530 30755
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI

Toote kirjeldus
Tritikonasool kuulub triasooli fungitsiidide gruppi. Toimib molekulaarsel tasemel blokeerides
seenerakkude membraanis sterooli sünteesi, lekitades tsütoplasma sisu ja surmates
seeneniidistiku. Tritikonasool koos teiste triasoolidega toimib inhibeerides C14 demetülaasi
tegevust ja on kirjeldatud kui demetülaasi inhibiitor või DMI.
Prokloraas kuulub imidasooli fungitsiidide gruppi, mis on samuti demetülaasi inhibiitor või
DMI. Toime on samuti blokeerida steroolide biosünteesil C14 demetülaasi.
Kasutamine ja kulunormid
Kinto omab head mõju:
Kultuurid
Haigused
Nisu (tali ja suvi)
Nisu-kõvanõgi (Tilletia caries)
Nisu-lendnõgi (Ustilago tritici)
Kõrreliste helelaiksus (Leptospheria nodorum)
Lumiseen (Microdochium nivale)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium liigid)
Oder (tali ja suvi)
Lendnõgi (Ustilago nuda)
Kõvanõgi (Ustilago hordei)
Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)
Lumiseen (Microdochium nivale)
Rukis ja tritikale
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium liigid)
Kaer
Lendnõgi (Ustilago avenae)
Kaera-pruunlaiksus (Dreschlera avenae)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium liigid)
Soovitatud kasutamine
Kinto’t tuleb kasutada vastavalt etteantud kulunormidega:
Maksimaalne ühekordne
Maksimaalne
Kultuur
kulunorm
töötlemiste arv
Talinisu
Suvinisu
Talioder
150 – 200 ml/100 kg
Suvioder
1
seemnetele
Kaer
Rukis
Tritikale

Viimane
kasutamise aeg
Enne külvi

Resistentsus
Mitmete toimeainetega fungitsiididel on biotüüpide resistentsuse arenemise oht.
Prokloraas kuulub imidasoolide gruppi (FRAC grupp 3), mida peetakse resistentsuse arenemise
ohu suhtes keskmiseks. Tritikonasool kuulub triasoolide gruppi (FRAC grupp 3), mida peetakse
resistentsuse arenemise ohu suhtes keskmiseks. Teatud asukohtades on leitud vähenenud
tundlikkusega haigustekitajaid seeni, kuid kuna Kinto on ette nähtud mitmete haiguste tõrjeks,
soovitab FRAC järgmisi kindlaid haiguseid:
Patogeeni risk on hinnatud järgnevalt:

Madala riskiga patogeenid: Tilletia caries, Ustilago nuda, Pyrenophora graminea

Keskmise riskiga patogeenid: Microdochium spp., Fusarium spp.

Pyrenophora graminea, Tilletia caries, Ustilago nuda ja DMI ühendatud resistentsuse risk
peetakse madalaks ja Microdochium spp. and Fusarium spp. ja DMI ühendatud resistentsuse risk
peetakse keskmiseks.
Pritsimise tehnika
Kinto’t tuleb kasutada eeskirjade kohaselt kontrollitud ja kalibreeritud puhtimisseadmes, mis
võimaldab töödeldavad seemned laiali jaotada ja katta rahuldaval tasemel.
Puhtimisseade peab olema jääkidest puhastatud ja kontrollitud pärast varasemat kasutamist ja
enne uut käivitamist.
Jäätmekäitlus
Ärge laske toodet kontrollimatult keskkonda. Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada.
Tühjendatud pakendid tuleb anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Säilitamine
Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon. Säilitada lukustatud, kuivas, külma eest
kaitstud kohas. Hoidke eraldi toiduainetest ja loomasöötadest. Kaitsta temperatuuride eest alla 10 °C ja üle +30 °C. Hoida eemal soojusallikast. Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Kui
ainet/toodet säilitada pikka aega ettenähtud temperatuurist madalamal, võivad muutuda toote
omadused. Kinnises originaalpakendis säilib toode 24 kuud.
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.
Tootja vastutus
Kasutusjuhend 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. 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

