Legacy Pro

Taimeksitsevahend
HERBITSIID
Toimeained: diflufenikaan 40 g/l + pendimetaliin 300 g/l + kloortoluroon 250 g/l
Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat
Legacy Pro on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid ühe- ja kaheiduleheliste
umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel.
Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.
Toode sisaldab ohtlikku ainet: kloortoluroon.

Hoiatus
H351
H361d
H410
P102
P201
P280
P308+P313
P391
P501
EUH208
EUH401
SP1
SPe3

Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
Arvatavasti kahjustab loodet.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
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.
Sisaldab pendimetaliini, 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 meetrit
pinnaveekogust. Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 5 meetrit põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Mürgistuse korral võtke ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 8 5 2362052.
Pakend: 5 l,10 l, 20 l
Registreeringu nr: 0541/03.02.15
Valmistamise aeg: vaata pakendilt.
Partii nr: vaata pakendilt.
Säilivusaeg: 2 aastat.
Registreeringu omanik:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad
Tel: +31 33 4453160
www.adama.com
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Tootja/pakendaja:

ADAMA AGAN Ltd.
P.O. Box 262, Ashdod
77102 Iisrael

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT
VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI
NÕUDEID.

ÜLDKIRJELDUS
Legacy Pro on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid üheheiduleheliste ja
kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Toode on mõeldud
professionaalseks kasutamiseks.
Legacy Pro on suspensioonkontsentraat, mis sisaldab 40 g/l diflufenikaani, 300 g/l pendimetaliini
ja 250 g/l kloortolurooni. Kolme toimeaine kombinatsioon tagab umbrohtude tõrje laia spektri ja
selle kõrge efektiivsuse, samuti vähendab see umbrohtude taimekaitsevahendile resistentsuse riski.
TOIMEMEHHANISM
Diflufenikaan kuulub piridinkarboksamiidide, pendimetaliin - dinitroaniliinide ja kloortoluroon fenüülkarbamiidide herbitsiidide keemilisse rühma. Kõiki neid süsteemseid toimeaineid, mis
toimivad kontaktselt ja mulla kaudu, omastavad taimed juurte ja lehtede kaudu. Legacy Pro on
tõhus kasutades seda enne umbrohu idanemist, samuti avaldab mõju ka idanevatele ja idanenud
umbrohule.
Diflufenikaan pärsib karotenoidide biosünteesi. Karotenoidideta ei saa herbitsiididele
vastuvõtlikud umbrohud toimida ja hävivad. Mõju umbrohule avaldub kudede valastumise näol,
eriti kasvukuhiku kohtades. Diflufenikaan on efektiivne üheiduleheliste ja laialehiste umbrohtude
(Lamium sp., Veronica sp., Viola ap., Galium sp. jms) vastu.
Kloortoluroon pärsib fotosünteesi elektronide ülekandeprotsessi, mis on vajalik taime elutähtsate
funktsioonide säilitamiseks. Kloortoluroon on efektiivne paljude üheiduleheliste umbrohtude nt
Apera spica-venti, Alopecurus myosuroides, samuti põhiliste laialehiste umbrohtude (Matricaria
inodora, Centaurea cyanus, Stellaria media jms) vastu.
Pendimetaliin kuulub dinitroaniliinide keemilisse rühma, mis pärsib rakkude jagunemist.
Herbitsiiditundlikud umbrohud hävivad idanemisel või juba idanenud umbrohtude pihustamisel
peatub nende kasv. Taimekaitsevahendist mõjutatud umbrohud hävivad paari nädalaga.
Pendimetaliin on efektiivne mõnede üheiduleheliste umbrohtude (Poa annua, Apera spica-venti) ja
paljude kaheiduleheliste umbrohtude (Stellaria sp., Veronica sp., Viola sp., Papaver sp. jms) vastu.
KASUTUSJUHEND
Parimat ja kiireimat mõju umbrohtudele saavutatakse kasutades Legacy Pro’d enne või pärast
nende idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Sõltuvalt kasvutingimustest hävivad
taimekaitsevahendist mõjutatud umbrohud 2-4 nädalaga. Legacy Pro’l on kontaktne ja kestev
mullas säiliv mõju, mis püsib soodsates kasvutingimustes kuni 8 nädalat.
Pärast pritsimist seondub Legacy Pro mullaosakestega ja moodustab mulla pinnal kaitsva kile.
Umbrohtude idanemisel tungivad need läbi herbitsiididega töödeldud mullakihist ja herbitsiid
imendub võrsete ja juurte kaudu. Umbrohud, mis idanevad sügavamatest mullakihtidest, võivad olla
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mõjutatud vähem, kuna nende juured moodustatakse herbitsiidiga töötlemata mullas. Parim toime
saavutatakse siis, kui muld on tasane, mullatükkide ja taimejääkideta.
Legacy Pro’ga pritsimisel siis, kui umbrohud on juba idanenud, imendub herbitsiid läbi lehtede.
Väikesed, aktiivselt kasvavad umbrohud hävivad kõige paremini. Suuremad (3-4 lehega) umbrohud
on samuti mõjutatud, kuid ei pruugi täielikult hävida. Kõrge õhuniiskus ja -temperatuur
suurendavad mõju lehtede kaudu. Suuremad umbrohud on vähem herbitsiiditundlikud.
Legacy Pro tõhusus
Väga tundlikud/ tundlikud umbrohud (>95%):
Harilik rukkikastehein (Apera spica venti)
Murunurmikas (Poa annua)
Põld-rebasesaba (Alopercurus moysuroides)
Roomav madar (Galium aparine)
Kesalilled (Matricaria spp.)
Harilik punand ( Lamium purpureum)
Põldkannikesed (Viola spp.)
Mailased (Veronica spp.)
Kukemagun (Papaver rhoeas)
Põld-litterhein (Thlaspi arvense)
Vesihein (Stellaria media)
Harilik hiirekõrv (Capsella bursa pastoris)
Põld-lõosilm (Myosotis arvense)
Raps (Brassica napus)
Kurerehad (Geranium molle)
Keskmiselt tundlikud (85 – 95 %):
Rukkilill (Centaurea cyanus)
Valge hanemalts (Chenopodium album)
KASUTUSSOOVITUSED
Talinisu, talioder, talitritikale
Kasutusaeg: 1-3 lehe faasis (BBCH 10-13)
Kulunorm: 2,0 l/ha Legacy Pro’d
Legacy Pro’d ei ole soovitatav kasutada, kui põllukultuur on mõjutatud stressist külma, põua või
liigniiskuse tõttu või põllukultuuri toitainevaeguse korral.
Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1
Soovituslik vee maht: 200 - 400 l/ha.
SEGAMINE
Teavet Legacy Pro segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega leiate tootja infomaterjalis,
veebilehel või võtke ühendust tootja esindajaga.
KÜLVIKORD
Tavaolukorras külvikorra piirangud puuduvad. Kui põllukultuur ei talvitu edukalt, võib kevadel
sügavkündmise järel külvata/ istutada mistahes taimi. Pärast minimaalset maaharimist (5 cm) võib
külvata/ istutada suviotra, -nisu, kartulit, ube või herneid. Kui põllukultuur hävib sügisel, võib
uuesti külvata ainult talivilju.
RESISTENTSUSE TÕRJEVAHENDILE RISKI VÄHENDUSMEETMED
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Legacy Pro sisaldab 3 toimeainet: diflufenikaani (HRAC kood F1), pendimetaliini (HRAC kood
K1) ja kloortolurooni (HRAC kood C2). Kolme toimeaine kombinatsioon vähendab umbrohtude
taimekaitsevahendile resistentsuse tekkimise riski. Siiski võib mistahes umbrohupopulatsioonis olla
vähem tundlikke või loomulikult vastupidavaid üksikuid taimi. Kui samal põllul kasutatakse mitu
aastat järjest sama toimemehhanismiga herbitsiide, paljunevad ja muutuvad domineerivaks
loodusliku valiku tagajärjel vastupidavad umbrohuliigid. Taime peetakse resistentseks, kui pärast
õigeaegset herbitsiidiga pihustamist ja soovitatavas koguses jääb taim ellu.
Ristresistentsus on tõenäoline pendimetaliini ja muude K1-rühma herbitsiidide vahel. Samuti on
tõenäoline, et ristresistentsus on olemas kloortolurooni ja muude C2-rühma herbitsiidide vahel.
Andmed umbrohtude resistentsuse kohta Legacy Pro toimeainetele Eestis hetkel puuduvad.
Vältimaks umbrohtude resistentsuse teket tuleb järgida järgmisi soovitusi:
1. Rakendage umbrohutõrje integreeritud süsteemi;
2. Kasutage segudes, järjestikel või erinevatel aastatel samal põllul erineva toimega herbitsiide, mis
hävitavad samu umbrohtusid;
3. Kasutage herbitsiidi koguse soovitusliku täismäära ja soovituslikul ajal;
4. Pärast herbitsiidi kasutamist koltrollige, kas umbrohi on põllul hävinud. Ärge laske umbrohul
paljuneda vegetatiivselt ja seemnete kaudu.
OHUTUSABINÕUD

Rasedad ja fertiilses eas naised peaksid vältima kokkupuudet selle tootega.
Lahjendamata tootega töötades või puudutades sellega saastunud pindu tuleb kanda
kaitseriietust, mis on mõeldud kaitseks vedelate kemikaalide eest (vastavalt standarditele EN 340 ja
EN 14605) ja kinniseid jalatseid. Tuleb kanda kemikaalikindlaid kindaid (vastavalt standardile EN
374), nt polüvinüülkloriidist, nitriilist (≥0,4 mm) vms.
Traktoriga veetava hüdraulilise pritsiga pritsimisel soovitatakse kasutada kaitseriietust, mis on
mõeldud kaitseks vedelate kemikaalide eest (vastavalt standarditele EN 340 ja EN 14605), kanda
kinniseid jalatseid ja kemikaalikindlaid kindaid (vastavalt standardile EN 374).
Töötajad võivad minna töödeldud alale pihustatud lahuse ärakuivamisel.
Hügieeniabinõud. Tööajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Vältida lahuse sattumist nahale, silma ja
tööriietele. Vältida töölahuse udu sissehingamist. Pärast tööd või enne vaheaega võtta töörõivad
seljast, pesta ennast vee ja seebiga. Töörõivad hoida eraldi. Töörõivaste määrdumisel võtta
töörõivad seljast ja puhastada. Kui puhastada ei ole võimalik, tuleb töörõivad hävitada vastavalt
kehtivatele õigusaktide nõuetele.
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Toote valamisel pritsi ja umbes 30 sekundi ootamise järel, kuni valguvad välja viimased tilgad,
tuleb pakend loputada. Tootejäägid ei tohi ära kuivada. Kohaldatakse integreeritud loputuse või
kolmekordse loputuse meetodeid. Pritsi ehitatud pakendite loputamisseade loputab pakendeid
veejoaga survetugevusega 3-5 baari. Loputusvesi valada pritsipaaki.
Kolmekordse loputuse meetodi korral on soovitatav täita 25-30 % pakendist puhta veega ja pärast
korgi tihedalt kinnikeeramist loksutada 30 sekundit, et vesi satuks pakendi kõikidesse nurkadesse.
Seejärel valada loputusvesi pritsipaaki. Protseduuri korratakse vähemalt kolm korda nii kaua, kuni
pakend näeb visuaalselt puhas.
Pritsi või pakendi pesuvesi pritsitakse eelnevalt töödeldud põllule.
Vastavalt nõuetele loputatud pakendid on ohtlikud jäätmed, mida tuleb koguda eraldi muudest
jäätmetest ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
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ESMAABI
Üldine nõuanne: Vältida aine sattumist nahale, silma ja riietele. Võtta saastunud töörõivad
viivitamatult seljast. Probleemide tekkimisel pöörduda arsti poole. Näidata arstile pakendit, etiketti
ja/ või ohutuskaarte.
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte, pöörduda arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: võtta viivitamatult seljast saastunud riietus ning pesta korralikult seebi ja
sooja jooksva vee all, pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: eemaldada viivitamatult kontaktläätsed ja loputada avatud silmad mõne minuti
jooksul jooksva veega. Pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: MITTE KUTSUDA ESILE oksendamist. Loputada suud viivitamatult veega.
Soovitused arstile: ravi vastavalt sümptomitele. Spetsiifiline vastumürk puudub.
Ärge püüdke teadvusetule või krampides inimesele suu kaudu midagi manustada.
Mürgistuse korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskusega telefonil 8 5 2362052.
SÄILITAMINE
Hoida toodet kuivas, hästi ventileeritavas, jahedas, lastele kättesaamatus kohas. Hoida otsese
päikesevalguse ja külma eest. Hoida eemal toiduainest ja loomasöödast. Hoida ainult tootja
originaalpakendis. Hoida temperatuuril 0 ºC kuni +35º C.
LAHUSE SEGAMINE
Täitke puhta veega pool pritsipaagi mahutist ning lülitage sisse segisti. Lisage vajalik kogus
Legacy Pro’d ja lisage ülejäänud vajaminev veekogus. Segisti olgu sisse lülitatud kogu
pritsimisaja jooksul. Paagisegude valmistamisel kasutage ainult puhast vett. Ärge jätke töölahust
pritsi pikemaks ajaks seisma. Pärast pritsimist peske prits korralikult nii seest kui väljast.
MÄRKUS
Tootja garanteerib toote kvaliteedi kui see on tarnitud tootjapakendis. Kõik soovitused toote
kasutamise suhtes põhinevad praegusel ajal tootja käsutuses oleval kogemusel. Tootja ja turustaja ei
vastuta toote tõhususe eest, kui on rikutud etiketil näidatud toote säilitamis- ja kasutustingimusi
ning samuti kui on tekkinud tingimused, mis on väljaspool tootja kontrolli (herbitsiidile
resistentsete umbrohtude tekkimine jne).
 ADAMA registreeritud kaubamärk
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