Focus® Ultra
Taimekaitsevahend
HERBITSIID

Süsteemne herbitsiid ühe- ja mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjeks järgmistel kultuuridel:
uba, hernes (toiduks ja söödaks), lutsern seemneks, suhkrupeet, söödapeet ja söögipeet, kapsad
(spargelkapsas, rooskapsas, lillkapsas, peakapsas, lehtkapsas, savoia kapsas), porgand, ristik
seemneks, maasikas, punane aruhein seemneks; lina, mais (ainult tsükloksüdiimile vastupidavad
maisisordid), tali- ja suviraps, rüps, naeris, kaalikas, sibulad, porru, kartul, seemneviljalised
viljapuud.
Toimeaine:
Preparaadi vorm:

tsükloksüdiim 100 g/l (10,8 %)
emulsioonikontsentraat

Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.
Sisaldab ohtlikke aineid: tsükloksüdiim, lahustibensiin.

Ettevaatust
Ohudeklaratsioon:
H304
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315
Põhjustab naha ärritust.
H319
Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336
Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H411
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401
Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P261
Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.
P264
Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.
P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P301+P310
ALLA NEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P302+P352
NAHALE SATTUMISEL: peske rohke seebi ja veega.
P305+P351+P SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
338
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord.
P331
MITTE kutsuda esile oksendamist.
P337+P313
Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P362+364
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Keskkonnaalased ettevaatusabinõud
P501
Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes vastavalt kohalikele
eeskirjadele.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Pakend:
Registreerimisnumber:
Partii nr.:
Valmistamise kuupäev:
Säilivusaeg:
Säilitamine:

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 3 l, 5 l, 10 l
0115/18.10.05
vaata pakendilt
vaata pakendilt
2 aastat valmistamise kuupäevast alates
hoida temperatuuril 0 °C kuni + 30 °C.

Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Tootja/pakkija: BASF SE, Crop Protection Division, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa, Eesti,
tel.: 372 530 30755
Informatsioon avarii korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE
ETIKETTI
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja aparatuuri pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Toimemehhanism
Focus Ultra on selektiivse toimega umbrohutõrjevahend, millel on mõju nii ühe- kui mitmeaastastele kõrrelistele umbrohtudele, välja arvatud murunurmikas. Tõrjevahendi toimeaine tungib
taimedesse roheliste lehtede kaudu. Herbitsiidi kasutamise järel peatub umbrohu kasv. Nädala
möödudes muutub taim punakaks ning ülemine võrse on kergesti murduv. Taim närtsib 3-5 nädala
pärast.
Head kasvutingimused, eriti sobiv mullaniiskus, soodustavad preparaadi mõju. Päikesepaisteline
ja kuiv ilm vähendavad preparaadi mõju, mistõttu on soovitav pritsida õhtupoolikul ning kasutada
suuremat kulunormi. Vihm tund pärast pritsimist ei vähenda tõrjeefektiivsust. Olenevalt kultuurist
on orasheina tõrje Focus Ultra’ga erinev. Tihedalt kasvava kultuuri puhul, näiteks raps, on
preparaadi mõju tugevam. Peedi puhul aga, kus orasheinale on rohkem kasvuruumi, peaks
kasutama suuremat kulunormi.
Orasheina tõrjel Focus Ultra’ga võib esineda vegetatsiooniperioodi lõpus mõningast võrsete
juurdekasvu.
Tsükloksüdiimi taluvad suurepäraselt kaheidulehelised kultuurid, kõik liilialiste sugukonna
perekonnad (Allium, Tulipa ja teised) ja okaspuu kultuurid.
Tänu väga heale selektiivsusele ei tõrju Focus Ultra kaheidulehelisi umbrohtusid ning mõnesid
üheidulehelisi kultuure/umbrohtusid: lõikheinalised (Cyperaceae), punane aruhein (Fectuca
rubra) ja omab väga nõrka mõju murunurmikale (Poa annua).
Tõrjutavad umbrohud
Mitmeaastased kõrrelised: harilik orashein (Elytrigia/ Agropyron repens), üheaastased kõrrelised:
harilik rukki-kastehein (Apera spica-venti), tuulekaer (Avena fatua), viljatu luste (Bromus sterilis),
tähkjas kukehirss (Echinicloa crus-galli), raihein (Lolium multiflorum), aasnurmikas (Poa
pratensis) ja teised, ka ise kasvama hakanud teraviljad tali- ja suvinisu, oder, kaer, rukis, tritikale.

Kasutamisjuhend
Kultuurid, pritsimisfaas:
Oad, herned (söögiks ja söödaks) – BBCH 12-39, kaks lehepaari kuni vars normaalkõrguses;
Peedid – BBCH 12-39, kaks lehte kuni lehestiku kasvu ja juurika arengu lõpp: suhkrupeet,
söödapeet ja punapeet;
Peakapsas – BBCH 12-45, teisest lehest kuni 50% eeldatavast pea suurusest on saavutatud;
Kapsad – BBCH 13-35, kolm pärislehte kuni üheksa ja rohkem lehte või pead mitte
moodustavatel kapsastel kuni 50% leherosetist on moodustunud: brokkoli, spargelkapsas,
rooskapsas, lillkapsas, lehtkapsas, hiinakapsas;
Savoia kapsas – BBCH 15-45, 3 pärislehte kuni 50% lehemassist on moodustunud;
Porgand – BBCH 12-45, kaks pärislehte kuni 50% juurika suurusest saavutatud;
Ristik seemneks – BBCH 12-55, teine leht kuni tupplehed veel suletud;
Maasikas – BBCH 11-16, esimene leht kuni 5 ja enam lehte avanenud;
Punane aruhein seemneks (Festuca rubra, Festuca brevipila) – BBCH 14-34, võrsumine kuni
kõrsumise keskpaik;
Lina seemneks, õliks ja kiuks – BBCH 12-39, teise lehpaari lehed ca 1 cm pikkused kuni
varsumise lõpp;
Lutsern seemneks – BBCH 11-51, esimene pärisleht avanenud kuni õiepungade moodustumise
algus;
Mais (ainult tsükloksüdiimile vastupidavad maisisordid) – BBCH 12-19, kaks lehte kuni üheksa ja
rohkem lehte;
Tali- ja suviraps – BBCH 12-32, teine leht kuni varsumise algus;
Rüps, kaalikas – BBCH 13-39, kolmas leht kuni lehestiku kasvu ja juurika arengu lõpp;
Sibulad – BBCH 15-45, lehtede moodustumise lõpp kuni 50% mugula suurusest on saavutatud;
Porru – BBCH 12-45, tärkamine kuni saagiks kasutatavad vegetatiivorganid on 50% saavutatud;
Kartul – BBCH 10-39, tärkamine kuni võrsumise lõpp;
Seemneviljalised viljapuud – kuni BBCH 76, viljad 50% loomulikust suurusest.
Kulunorm:
Focus Ultra 4,0-5,0 l/ha – mitmeaastaste kõrreliste tõrjumiseks varases kasvufaasis, tärkamisel
esimene leht on lahti rullunud kuni võrsumise lõpuni (BBCH 11-29)
Focus Ultra 1,0-2,0 l/ha – üheaastaste kõrreliste ja ise kasvama hakanud teraviljade tõrjumiseks
varases kasvufaasis, tärkamisel esimene leht on lahti rullunud kuni 1. kõrresõlme moodustumiseks
(BBCH 11-31).
Madalatele kulunormidele lisada kleepainet DASH 0,5 – 1,0 l/ha, kulunormi DASH 2,0 l/ha ei
tohi ületada.
Maksimaalne pritsimiskordade arv – 1
Ooteaeg:
Uba (kuiv, kaunadeta) 56 päeva; uba (roheline kaunadeta ja kauntega) 28 päeva
Spargelkapsas 28 päeva
Rooskapsas 56 päeva
Porgand 35 päeva
Lillkapsas 28 päeva
Mais (tsükloksüdiimikindel sort) 28 päeva
Lehtkapsas 42 päeva
Porru 42 päeva
Savoia kapsas 21 päeva

Sibul 28 päeva
Hernes (kuiv ilma kaunadeta) 56 päeva
Hernes (roheline kaunadega ja ilma) 35 päeva
Seemneviljalised viljapuud 28 päeva
Kartul 56 päeva
Maasikas 42 päeva
Valge peakapsas 28 päeva
Vee kogus:
Soovitatud vee kogus: 100-400 l/ha.
Segatavus:
Focus Ultrat võib segada enamike teravilja herbitsiidide, insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.
Segudes on lubatud kasutada vaid Eesti Vabariigis turule lubatud taimekaitsevahendeid, näiteks:
Butisan 400, Butisan Star, Butisan Kombi, Butisan Avant, Basagran 480, Arrat, Banvel 4S,
Juventus 90, Folicur, Signum, Betanal Expert, Caryx, Duett Ultra ja teised fungitsiidid, Fastac 50,
Karate Zeon.
Iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ja peab olema täielikult lahustunud enne järgmise toote
lisamist. Enne toodete segamist loe hoolega iga preparaadi etiketti.
Kasutamise piirang:
Kartulit ei tohi mullata enne ega pärast Focus Ultra’ga pritsimist.
Ettevaatusabinõud:
Pritsimisel hoiduda ülekandumisest e. triivist väljaspool pritsimisala kasvavatele kõrreliste
(Poaceae) taimedele.
Pritsimistehnoloogia:
Enne pritsi paagi täitmist veega tuleb kontrollida, et paagis ei oleks varem kasutatud preparaatide
jääke ja prits oleks korralikult pestud selleks sobiva pesuvahendiga. Samuti tuleb puhastada ka
filtrid ja pihustid. Teatud herbitsiidide jäägid võivad Focus Ultra’ga reageerides moodustada
ühendeid mis kahjustavad kultuuri. Eriti hoolsalt tuleb pritsi puhastada kui eelnevalt on kasutatud
grammherbitsiide, kindlasti on vaja kasutada spetsiaalset pesuvahendit.
Valmis pritsimisvedelik tuleb ära kasutada samal päeval.
Pritsimislahuse valmistamine:
Täida prits 3/4 ulatuses veega ja pane segisti tööle. Enne avamist loksuta preparaadi mahutit
korralikult, et toode seguneks. Lisa vajalik kogus Focus Ultra’t pritsipaaki jätkates pidevalt
segamist. Lisa ülejäänud vajaminev vee kogus ja jätka pidevalt segamist pritsimislahuse
valmimiseni. Pritsimislahus tuleb kasutada kohe pärast valmistamist.
Jääkide ja taara kahjutustamine:
Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist pesta pakend vähemalt 3 korda puhta
veega. Pesuvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Hoiutingimused:
Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja temperatuuri alla 0 °C ja üle +30 °C. Tagatud
säilimisaeg kinnises originaalpakendis vähemalt 2 aastat.

Pritsi puhastamine:
Pese prits hoolikalt puhta veega kohe pärast kasutamist, järgides seadme tootja ja hea katse tava
juhiseid.
Kõrrelised nagu raihein võivad olla tundlikud isegi väikestele Focus Ultra kogustele. Veendu, et
kõik toote jäägid on pritsipaagist eemaldatud enne pritsi kasutamist nendel kultuuridel.
Resistentsuse oht:
Euroopas on aeg-ajalt esinenud herbitsiidi resistentsust toodetele, mis sisaldavad Focus Ultra’ga
samu toimeaineid, eriti ACC-inhibiitoreid (HRAC-klass A). Herbitsiidide korduval kasutamisel
samal kasvuperioodil või mitmel aastal samal põllul tuleb arvestada erinevate toimeainetega
toodete kasutamisega. Vastasel juhul toimub resistentsete biotüüpide valik, mis võivad paljuneda
ja domineerima hakata.
Niipalju kui võimalik suurenda kultuuri tõrje meetmeid (nt külvikord, kündmine jne.). Kasuta
paagisegusid või erineva toimega efektiivseid herbitsiide üksikutel kultuuridel või järgnevatel
kultuuridel.
Jälgi põldu regulaarselt ja selgita iga halva tõrje põhjused.
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).
Esmaabi meetmed:
Üldised nõuanded: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient
võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend).
Võtta koheselt seljast saastunud riietus.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Nahale sattumisel peske koheselt rohke vee ja seebiga. Kui tekib ärritus,
pöörduge arsti poole.
Kokkupuutel silmadega: Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all
hoides silmalaugu lahti, konsulteerige silmaarstiga.
Allaneelamisel: Loputage koheselt suud ning jooge seejärel 200-300 ml vett, pöörduge arsti
poole. Ärge kunagi kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.
Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:
Sümptomid: kõige olulisemaid tuntud sümptomeid ja mõjusid kirjeldatakse toote ohutuskaardil.
Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta:
Sümptomitele vastav kohtlemine (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid).
Mürgisusalane informatsioon mürgistusteabekeskuse telefonil: 16662
Häirekeskuse number: 112

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.


BASF registreeritud kaubamärk

