Banjo Forte

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeained: fluasinaam 200 g/l, dimetomorf 200 g/l
Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat
Pakend: 1, 5 l
Eesti reg. nr.: 0561/03.09.15
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Kasutusala: fungitsiid kartuli-lehemädaniku (Phytophthora infestans) tõrjeks.
Toodet on lubatud kasutada ainult taimekaitsetunniatust omaval töötajal.

Hoiatus
H361d
H410
EUH 208
reaktsiooni.
EUH401
P201
P280
P308+P313
P391
P501
SP1
Spe3

Arvatavasti kahjustab loodet.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Sisaldab fluasinaami, 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada/ Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Veeorganismide kaitseks peab pinnaveekogude äärde jätma pritsimata
puhvervööndi 10 m.

Hädaabi telefon 112
Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Madalmaad
Tel.: +31 33 445 31 60
www.adama.com
Tootja/pakkija:
ADAMA Makhteshim Ltd
P.O. Box 60
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Ind. Zone, Be'er Sheva 84100
Iisrael
Maaletooja ja turustaja:
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Eesti
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13
71012 Viljandi
Eesti
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

OÜ LITAGRA
Aardla 25E, Tartu 50110,
Eesti
Tel./faks: + 372 736 6796

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT
KASUTUSJUHENDIT
KASUTUSJUHEND
Toote kirjeldus

Banjo Forte on püridiinide ja morfoliinide klassi süsteemne fungitsiid, mida kasutatakse kartuli
kaitseks kartuli-lehemädaniku eest.
TOIMEMEHHANISM
Banjo Forte on süsteemne fungitsiid, mis koosneb fluasinaamist ja dimetomorfist - kahest teineteist
täiendavast toimeainest.
Dimetomorf on lokaalselt süsteemne fungitsiid, millele on omane kaitse-, ravi- ja spooridevastane
toime kartuli-lehemädaniku vastu. Taime sisse satub dimetomorf läbi lehtede ja varte ning jaotub
lehtede kogu pinnal. Toimeaine hävitab patogeenid infektsiooni algfaasis. Dimetomorf tagab hea
kaitse halbades ilmastikutingimustes.
Fluasinaam on kontakttoimega püridiinide klassi fungitsiid, mis pärsib eoste idanemist, nende idude
teket ja seeneniidistiku kasvu, katkestab energia tootmist seenerakkude mitokondrites.
Fluasinaamile on omane hea kaitse- ja osaliselt ravitoime.
Dimetomorfile ja fluasinaamile on omane erinev toimemehhanism patogeenide vastu, seetõttu
täiendavad nad väga hästi üksteist takistades sellega vastupidavate parasitaar-seenerasside teket.
KARTUL
Banjo Forte’t kasutatakse kartuli-lehemädaniku (Phytophtora
kartulisortidele. Tootel on kaitsev ja translaminaarne toime.

infestans)

vastu

kõigile

PRITSIMISE AEG JA KOGUS
Banjo Forte’t pritsitakse 0,75-1,0 l/ha mugulate kujunemise algusest kuni lehtede kollaseks
muutumiseni (BBCH 40-91). Toodet soovitatakse profülaktikaks enne esimeste haigusnähtude
ilmumist.
Haiguste arenemiseks ebasoodsates ilmastikutingimustes tuleks esimene fungitsiidiga pritsimine
läbi viia enne taimede kokkupuudet peenarde vahel. Pritsimised tuleks läbi viia iga 10 päeva tagant.
2

Haiguste arenemiseks soodsates ilmastikutingimustes on soovitatav pihustada intervalliga 7 päeva.
Toote maksimaalseks tõhususeks veenduge, et lahusega pihustatakse üle hästi pihustatavate taimede
kogu pind.
Ooteaeg – 7 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv hooaja vältel – 4 (intervalliga 7-14 päeva)
Veekulu
Soovituslik veekulu: 100 - 400 l/ha.
Paagisegud
Teavet Banjo Forte segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega leiate tootja teabematerjalil,
kodulehel või tootja esindaja poole pöördumisel.
PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE
Enne kasutamist loksutage pakendit hoolikalt. Sobiv kogus toodet tuleb segada mõõduka koguse
veega. Pärast segisti sisselülitamist täitke paak ülejäänud veega. Kogu pritsimise aja ning selle
vaheaegadel peab segisti töötama. Kogu valmistatud lahus tuleb korraga ära kasutada. Tühi pakend
tuleb loputada kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse.
Enne töö alustamist reguleerige prits ning veenduge pritsi ja selle osade puhtuses. Alati pärast töö
lõpetamist või enne teiste taimekaitsevahendite kasutamist tuleb prits ja selle osad puhta veega
põhjalikult läbi pesta.
PRITSIMINE
Et pritsimine haiguste vastu oleks efektiivne, on väga oluline, et soovituslikku veekulu ei
vähendataks - seda eriti juhtudel, kui kultuur on väga tihe.
SÄILITAMINE
Hoida lastele kättesaamatult ning eraldi toidust, jookidest ja loomasöödast.
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis.
Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida kuivas ning jahedas hästi ventileeritavas paigas, eemal
tulest ning kergestisüttivatest materjalidest. Säilitada 0 °C - +35 °C.
Säilivusaeg 2 aastat.
ESMAABI
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Igasuguste kaebuste tekkimisel pöörduda arsti
poole.
Kokkupuutel nahaga: Võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka
seebi ja veega, millele järgnevalt loputada sooja veega. Igasuguste kaebuste tekkimisel pöörduda
arsti poole.
Silma sattumisel: Pesta silma rohke veega. Kui valu püsib, pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Kunagi ei tohi anda midagi suukaudselt
teadvusetule inimesele. Loputada suud rohke veega. Pöörduda arsti poole.
Seadmete puhastamine
Pärast pritsimise lõpetamist peske pritsimisseadmed puhta veega.
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PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE
Tühjaks saanud taara loputada vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada valmistatava
töölahuse hulka. Tühi taara viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Taara korduvkasutamine on
keelatud.
Taimekaitsevahendi jäägid tuleb kahjutustada ohtlike jäätmetena.
Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva 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 turustamisel polnud võimalik ette näha.
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