Seedron®

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimespekter: süsteemse ja kontaktse toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, tritikale,
rukki ja kaera seemnete töötlemiseks.
Toimeaine: fludioksoniil 50 g/l + tebukonasool 10 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Seedron-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatus
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Pakend:

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l.

Eesti registreerimis-nr: 0627/08.07.16
Tootmiskuupäev: Vaata pakendilt
Partii-nr: Vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat
Loa valdaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Holland
Tel: +31 33 494 84 94
Fax: +31 33 494 80 44
Esindaja Leedus: 85 2108622
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI
KASUTUSJUHEND!
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ÜLDTEAVE
Seedron® on kontaktse ja süsteemse toimega fungitsiid, mis on mõeldud tali- ja suvinisu, tali- ja
suviodra, tritikale, rukki ja kaera seemnete töötlemiseks.
Toimemehhanism
Seedron® toimeained fludioksoniil ja tebukonasool täiendavad üksteist, tagades toote tõhususe ja
pikaajalise kaitse mitmete seenhaiguste vastu ning vähendavad resistentsuse tekke riski.
Fludioksoniil on kontaktse toimega fenüülpüroolide rühma fungitsiid, mis pärsib spooride kasvu ja
kaitseb seemet seemnega ja mulla kaudu levivate haiguste eest.
Tebukonasool on süsteemne triasoolide rühma fungitsiid kaitsva ja tervendava mõjuga. See aeglustab
parasiitseente kasvu ja levikut, blokeerides ergosterooli (seenpatogeenide rakumembraani
ehitusmaterjali komponent) sünteesi. Tebukonasool imendub kiiresti ja jaotub ühtlaselt taime sees,
tagades stabiilse ja pikaajalise kaitse seenhaiguste eest, samuti ravib juba alanud haigust.
KASUTUSSOOVITUS
Põllukultuur
Tali- ja
suvinisu
Tali- ja
suvioder
Tritikale
Rukis
Kaer

Haigused
Nisu-kõvanõgi (Tilletia caries, T. foetida)
Lendnõgi (Ustilago spp.)
Kõrreliste juuremädanik (Fusarium spp.)
Helelaiksus tõusmetel (Septoria nodorum)
Lumiseen (Microdochium nivale)
Lendnõgi (Ustilago hordei)
Odra-lendnõgi (Ustilago nuda)
Kõrreliste juuremädanik (Fusarium spp.)
Odra-triiptõbi (Pyrenophora spp.)
Lumiseen (Microdochium nivale)
Lumiseen (Microdochium nivale)
Kõrrenõgi (Urocyctis spp.)
Kõrreliste juuremädanik (Fusarium spp.)
Helelaiksus tõusmetel (Septoria nodorum)
Lumiseen (Microdochium nivale)
Kõrrenõgi (Urocyctis spp.)
Kõrreliste juuremädanik (Fusarium spp.)
Kõrreliste juuremädanik (Fusarium spp.)
Kõrrenõgi (Urocyctis spp.)
Lumiseen (Microdochium nivale)

Kulunorm
l/t
seemnetele
0,75-1,0

Töötlusaeg
BBCH 00

0,75-1,0

BBCH 00

0,75-1,0

BBCH 00

0,75-1,0

BBCH 00

0,75-1,0

BBCH 00

Vee kogus: 15 l ühele tonnile seemnetele.
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SEGAMINE
Seedron®-i ei tohi segada lahustite või muude seemnete töötlemisvahenditega, mis sisaldavad
lahusteid.
Seedron®-i segamise osas muude seemnete töötlemisvahenditega võtke ühendust loa valdaja
esindajatega.
PUHTIMISE TINGIMUSED:
Soovitav kasutada vedelate preparaatidega töötlemiseks mõeldud puhtimisseadmeid.
Soovitav puhtida vahetult enne külvi.
Enne ja pärast puhtimist tuleb seade hoolikalt pesta.
Mitte kasutada töödeldud teravilja söödaks.
Mitte taaskasutada töödeldud teravilja kotte.
Kotid töödeldud seemnetega tuleb märgistada teabega kasutatud puhtimisvahendi kohta.
Kui seemneid hoitakse järgmiseks hooajaks, peab enne külvi kontrollima nende idanemisvõimet.
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE
Toote pakend loputatakse tühjendamise järel kolm korda puhta veega (käsitsi või spetsiaalse
loputusseadmega). Loputusvesi lisatakse puhtimislahusesse.
Loputatud mahutid kõrvaldatakse vastavalt kohalikele eeskirjadele.
RESISTENTSUSE TEKKE RISKI VÄHENDAMISE MEETMED
On võimalik, et välja arenevad patogeensete seente tüved, mis on resistentsed Seedroni toimeainete
suhtes ja seetõttu võib ebasoodsatel tingimustel väheneda toote tõhusus.
Kahe erineva toimemehhanismiga toimeainete segu vähendab resistentsuse tekke riski. Tebukonasooli
ja fludioksoniili suhtes seemnete ja mulla kaudu levivate seenpatogeenide resistentsuse kujunemise
ohtu hinnatakse väikseks ja seetõttu erilised ettevaatusabinõud riski tekke vähendamiseks ei ole
vajalikud.
OHUTUSABINÕUD
Hoida toodet ainult originaalpakendis tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritavas ruumis
temperatuuril mitte alla 0 0C ja mitte üle +40 0C, eemal toiduainest ja loomasöödast, veest, ja väetisest.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
TULEOHUTUS
Toode ei ole tuleohtlik, kuid tulekahju korral võivad eralduda kahjulikud ühendid (lämmastikoksiid,
vesinikkloriid, vesiniktsüaniid, süsinikmonooksiid). Tulekahju kustutamisel kanda maske
kombineeritud filtritega. Võib kustutada vee, kustutuspulbri, süsinikdioksiidi, vahu, liivaga.
Kustutusvee kogumiseks piirata ala ajutiselt kokkukaevatud mullaga.
OHUTUSABINÕUD
Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Seedron®-iga töötamise ajal tuleb kasutada
isikukaitsevahendeid – kemikaalikindlaid kindaid ja kaitseriietust ning filtriga maski. Tuleb vältida
toote sattumist hingamisteedesse, silma, seedetrakti. Pärast tööd tuleb pesta ennast vee ja seebiga ning
vahetada riided. Taara korduvkasutamine on keelatud.
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ESMAABI
Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta nahka vee ja seebiga.
Silma sattumisel loputada viivitamatult silmi jooksva veega vähemalt 15 minutit, pöörduda
viivitamatult silmaarsti poole.
Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole.
Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte ja pöörduda viivitamatult arsti poole.
Spetsiifiline antidoot puudub. Seedron on triasoolide ja strobiluriinide rühma
preparaat.
Rakendatakse sümptomaatilist ravi.
Ärge kunagi andke juua teadvusetus olekus või krampides kannatanule.
MÄRKUS
Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see on tarnitud tootjapakendis. Tootja ei võta endale vastutust
tagajärgede eest, kui on rikutud preparaadi hoiustamis- ja kasutustingimusi.
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