Leimay
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Kasutusala: kartuli-lehemädaniku (Phytophthora infestans) tõrje
Leimay-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Eesti reg. nr:0377/26.04.10
Toimeaine: amisulbroom 200 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Pakendi suurus : 1 l, 5 l ja 10 l
Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt

Hoiatus
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käed.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
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).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
pinnaveekogudest.
Loa valdaja, tootja ja pakendaja:
Nissan Chemical Europe S.A.S.
Parc d‘Affaires de Crecy,
10A rue de la Voie Lactée
69370 Saint Didier au Mont d‘Or,
Prantsusmaa
Tehniline teave:
Bayer OÜ
Bayer CropScience
Lõõtsa 2

11415 Tallinn
Tel: 6558565
Ohutusnõuded: Toote käitlemisel kandke sobivaid isikukaitsevahendeid (jalanõud, kaitsekindaid,
näokaitse).

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara-ja aparatuuri pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada
pritsi oma täitmisseadmeid.
Esmaabi: Kannatanu viia ohutsoonist eemale. Eemaldada kohe preparaadiga kokkupuutunud või
läbiimbunud riided ja kahjutustada need ohutult. Transportida ja asetada kannatanu külili asendisse.
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha suust-suhu
elustamist (või kunstlikku hingamist). Hoida kannatanu soojas ning lasta tal puhata. Pöörduda
arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: eemaldada kohe määrdunud rõivad, jalanõud, sokid. Pesta nahka
rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse tekkimisel ja püsimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: loputada otsekohe avatud laugudega silmi rohke veega vähemalt 15 min ja
pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole. Loputada suud
veega.
Ravi abinõud: sümptomaatiline ravi. Antidooti ei ole teada.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Hoiustamine
Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas,
hästiventileeritavas lukustatud kohas. Hoida otsese päikesekiirguse eest. Mitte laduda
konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist. Toodet tuleb kaitsta
külma eest. Säilivusaeg 2 aastat.

Taara purunemisel: Katta väljavoolanud preparaat liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni segu
on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike
jäätmete käitlejale.
Taara kahjutustamine: Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse
valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või
kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud.
Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.
Kasutamine
Leimay on kontaktne, kaitsva toimega fungitsiid kartuli-lehemädanikku Phytophthora infestans
tõrjeks. Leimay-ga tuleb pritsida profülaktiliselt, enne haiguse ilmumist. Hilinemine pritsimisel võib
põhjustada olulist saagi langust. Leimay kasutamine pärast lehemädaniku ilmnemist (1% lehest on
kahjustunud) ei ole soovitatav. Leimay-d võib kasutada kartuli igas kasvufaasis. Töödelda võib kõiki
kartulisorte. Leimay-d võib kasutada kartuli kasvufaasides esimesest lehest kuni mugulate küpsuse
alguseni (BBCH 21-91).

Resistentsuse vältimine
Amisulbroom kuulub Qil (Quinone inside Inhibitors) grupi fungitsiidide gruppi. Vähendamaks
resistentsuse tekke väljakujunemist, ei tohiks terve mädanikutõrje programmi raames ühel hooajal
kasutada Leimay-d või mõnda muud Qil grupi fungitsiidi rohkem kui neljal pritsimiskorral.
Kasutamine:
Kulunorm 0,5 l/ha.
Pritsimiskordi maksimaalselt 4, kusjuures iga pritsimise vahele peaks jääma 7 kuni 10 päevane
intervall. Maksimaalne lubatud kogus on 2,0 l/ha kasvuperioodi jooksul.
Ooteaeg 7 päeva (viimane pritsimine enne saagi koristamist).

Vee hulk: 200-500 liitrit/ha.
Pritsimise aeg
Esimene pritsimine tehakse kohe kui tekib lehemädanikku nakatumise oht. Esimene pritsimine
Leimay-ga peab olema tehtud ajaks, mil samas vaos kasvavate kartulitaimede lehestikud hakkavad
omavahel kokku puutuma.
Suure lehemädaniku riskiga perioodidel ning pealsete kiire arengu ajal peaks pritsimine toimuma 7päevaste intervallidega. Kui lehemädaniku risk on madal, võib pritsimisintervallid viia maksimaalselt
10 päevasteks. Leimay võib kasutada igas lehemädanikutõrje-programmi staadiumis, kuid viimane
pritsimine peab toimuma vähemalt 7 päeva enne saagi koristamist.
Pritsimistehnika
Kasutage keskmist pritsimistugevust. Soovitatav on 2-3 baarine pritsimissurve.
Vihmakindlus
Võimaluse korral tuleks Leimay-d kasutada normaalsetes ilmastikuoludes, kui lehestik on kuiv.
Leimay-l tekib vihmakindlus kolme tunniga. Vihmasadu või lehtede niiskumine kolme tunni jooksul
pritsimisjärgselt võib fungitsiidi toimet vähendada.
Järelkultuurid
Järgnevatele kultuuridele puuduvad kehtestatud piirangud. Kui samale põllule pannakse järgmisel
aastal uuesti kartul või kui Leimay-ga töödeldud põllule külvatakse mõni teine kultuur, on soovitatav
pinnas normaalsügavuselt läbi künda.

Pritsimislahuse valmistamine
Täitke pritsipaak poolenisti veega. Lisage vajalik kogus Leimay-d ja käivitage segisti. Viige segu
valmistamine lõpule ülejäänud veekoguse lisamisega. Ärge jätke pritsimislahust seisma vaid alustage
kohe pritsimist. Enne pritsimislahuse valmistamist veendu, et prits, pihustid jm agregaadi osad
oleksid puhtad. Enne kasutamist peavad pritsimisvahendid olema korrektselt kalibreeritud, et tagada
täpne pritsimine. Tühjaks saanud taara loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada
valmistatavasse pritsimislahusesse. Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid hoolikalt.
Tähelepanu!
Preparaadi kasutussoovitused põhinevad läbiviidud katsetel. Firma tagab kinnises tehasepakendis ja
nõuetekohaselt hoiustatud preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta
erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid,
mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

