Mirador® Forte

Taimekaitsevahend
FUNGITSIID

Toimeaine: 100 g/l tebukonasool + 60 g/l asoksüstrobiin
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Kasutusala: süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral,
tritikalel, tali- ja suvirapsil.
Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks!
Pakend: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l
Tootja:
ADAMA Makhteshim Ltd., P.O. Box 60,
84100 Beer-Sheva, Iisrael.

Eesti reg.-nr. 0646/11.10.16
Valmistamise aeg: vaata pakendil.
Partii nr.: vaata pakendil.
Säilivusaeg: 2 aastat.

Loa valdaja:
ADAMA Registrations B.V., Arnhemseweg 87,
P.O. Box 355, Leusden, Netherlands Madalmaad
Maaletoojad ja levitajad:

Hoiatus
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H361d Võib kahjustada loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab triisobutüülfosfaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
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.
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P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
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 10 m
pinnaseveekogudest.
Sisaldab ohtlikke aineid: asoksüstrobiin ja tebukonasool.

ÜLDINFO
Mirador® Forte on süsteemne fungitsiid, mida kasutatakse seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, talija suviodral, kaeral, tritikalel, tali- ja suvirapsil.
Toimemehhanism
Fungitsiidi Mirador® Forte toimeained – tebukonasool ja asoksüstrobiin - täiendavad üksteist, tagades
toote hea efektiivsuse ja pikaajalise kaitse paljude seenhaiguste eest ning vähendades nende tekkimise
riski.
Asoksüstrobiin ja tebukonasool erinevad oma toimemehhanismi poolest. Asoksüstrobiin kuulub
strobiluriinide keemilisse rühma. Asoksüstrobiin blokeerib elektronide transpordiahela patogeensete
seenerakkude mitokondrites. Asoksüstrobiin mõjutab ka taimede füsioloogilisi protsesse. Seda efekti
nimetatakse ,,roheliseks efektiks”, st taimed on kauem rohelised, muutuvad stressitaluvamateks ja
annavad suuremat saaki.
Tebukonasool on süsteemne triasoolide rühma fungitsiid kaitsva ja ravitoimega. Tebukonasool pärsib
ergosterooli sünteesi, mis on patogeensete seente rakumembraani koostisosa. Tebukonasool satub
kiiresti ja jaotub ühtlaselt taime sees, tagades stabiilse ja pikaajalise kaitse seenhaiguste eest, samuti
ravib juba alanud infektsiooni.
SOOVITUSED KASUTAMISEKS
Mirador® Forte on laia toimespektriga süsteemne fungitsiid profülaktiliseks ning terapeutiliseks
kasutamiseks teravilja ja rapsi haiguste puhul. Mirador Forte’t kasutatakse profülaktiliselt (haigustele
vastuvõtlikel sortidel) või haiguse esimeste tunnuste ilmnemisel. Selleks, et teha kindlaks parim aeg
pritsimiseks, on vaja taimi pidevalt jälgida.
Mirador® Forte’l on ,,roheline efekt“, seega ei soovitata pritsida teravilja pärast õitsemist, et saagi
koristamisega ei jääks hiljaks.
Mirador® Forte kaitseperiood sõltub kasutatavast normist, ilmastikutingimustest, taimesordist,
nakkuse levikust, taimekasvu etapist ja kiirusest ning kestab umbes 4-5 nädalat.
Vihm tund aega pärast pritsimist toote efektiivsust ei mõjuta.
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Kultuur

Haigused

Kulunorm

TALI- JA
SUVINISU

Jahukaste (Erysiphe graminis)
Kõrreliste helelaiksus lehtedel
(Mycosphaerella graminicola)
Kõrreliste helelaiksus viljapeadel
(Phaeosphaeria nodorum)
Nisu triiptõvik (Pyrenophora triticirepentis)
Pruunrooste (Puccinia recondita)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Jahukaste (Erysiphe graminis)
Võrklaiksus (Pyrenophora teres)
Odra-leherooste (Puccinia hordei)
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres)

2,0 l/ha

Alates
kõrsumise
algusest kuni
loomise lõpuni
BBCH 30-59

2,0 l/ha

Alates
kõrsumise
algusest kuni
loomise lõpuni
BBCH 30-59
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Alates
kõrsumise
algusest kuni
loomise lõpuni
BBCH 30-59
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Alates
kõrsumise
algusest kuni
loomise lõpuni
BBCH 30-59
Esimeste
pungade
avanemisest
õitsemise lõpuni
BBCH 60-69
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TALI- JA
SUVIODER

TRITIKALE

KAER

TALI- JA
SUVIRAPS

Jahukaste (Erysiphe graminis)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Pruunrooste (Puccinia recondita)
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Kõrreliste helelaiksus lehtedel
(Mycosphaerella graminicola)
Kõrreliste helelaiksus viljapeadel
(Phaeosphaeria nodorum)
Kroonrooste (Puccinia coronata)

2,0 l/ha

Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria
brassicae)
Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)
Hahkhallitus (Botrytis cinerea)

2,0 l/ha

2,0 l/ha

Pritsimise aeg

Pritsimiskordade
arv
1

1

Ooteaeg: teraviljal 35, rapsil 56 päeva
Veekogus: 200 – 300 l/ha. Maksimaalne veekogus on soovitatav lopsakatele kultuuridele eriti kuiva
ilmaga.
LAHUSE SEGAMINE
Pritsipaak täita vähese veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki ja täita
paak. Pihustamise ajal ja vaheaegadel peab segisti olema sisse lülitatud. Kogu lahus tuleb ära kasutada.
Tühi taara tuleb loputada puhta veega ja loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Enne töö
alustamist reguleerida pihustid, kontrollida paagi, torude ning pihustite puhtus. Iga päev pärast töö
lõppu või toodete vahetamisel tuleb pritsipaak, torustik, pihustid pesta puhta veega.
TÜHJA TAARA UTILISEERIMINE
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Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse
valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISKI VÄHENDAMISE ABINÕUD
On võimalik, et võivad areneda patogeensed seenetüved, mis on vastupidavad fungitsiidi toimeaine
suhtes. Seetõttu võib ebasoodsates tingimustes väheneda toote efektiivsus.
Tebukonasool kuulub triasoolide keemilisse rühma (FRAC kood G1), mille resistentsuse tekkimise
tõenäosust hinnatakse keskmiseks. Asoksüstrobiin kuulub strobiluriinide (Qol fungitsiidid) keemilisse
klassi (FRAC kood C3) ja selle resistentsusriski hinnatakse kõrgeks.
Kahe erineva toimemehhanismiga toimeaine segu vähendab resistentsuse tekke riski. Selleks, et
välistada resistentsuse tekkimist, on soovitatav kasutada erineva toimemehhanismiga tooteid. Toodet
tuleb kasutada vastavalt soovitustele, etiketil nimetatud haiguste tõrjumiseks soovitatud kasutusajal ja
soovitatud kulunormiga. Mitte kasutada madalamaid kulunorme, kui etiketil soovitatud. Toodet
kasutada esimeste haigusnähtude ilmnemisel.
HOIUTINGIMUSED
Hoida preparaat tihedalt suletud originaalpakendites, kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas,
temperatuuril mitte üle +400C ja alla 00C, eraldi toidust, veest, söödast ja väetisest. Hoida lastele
kättesaamatus kohas.
TULEOHUTUS
Toode ei ole tuleohtlik, kuid tulekahju ajal võib eralduda kahjulik aur (lämmastikoksiidid,
vesinikkloriid, vesiniktsüaniid, süsinikoksiid). Kustutades tuleb kanda gaasimaske kombineeritud
filtritega. Kustutada vee, kuiva pulbri, süsinikdioksiidi, vahu, liivaga. Äravoolava vee kogumiseks teha
ajutised aluspinnad.
TÖÖOHUTUS
Mitte süüa, juua ega suitsetada. Tööajal fungitsiidiga Mirador® Forte kasutada isikukaitsevahendeid –
kemikaalikindlaid kindaid ja tööriideid ning maski filtriga vedela aerosooli kaitseks. Vältida toote
sattumist hingamisteedesse, silmadesse, seedetrakti. Väljas töötamisel pöörata tähelepanu tuule suunale
ja vältida udu sissehingamist. Kahjulik silmadele, kanda kaitseprille. Toote sattumisel nahale pesta
puhta vee ja seebiga. Toote sattumisel silma loputada kohe puhta veega. Pärast töö lõpetamist pesta
ennast vee ja seebiga, vahetada riided. Tühjad pakendid viia selleks ette nähtud kohtadesse, muudel
eesmärkidel kasutamine keelatud.
ESMAABI
Kokkupuutel nahaga võtta viivitamatult seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud
nahka korralikult seebi ja sooja veega.
Silma sattumisel loputada silmi jooksva veega vähemalt 15 minutit ja pöörduda viivitamatult
silmaarsti poole.
Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole.
Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte ja pöörduda viivitamatult arsti poole.
Spetsiifiline vastumürk puudub. Ravida sümptomaatiliselt.
Mitte kunagi anda midagi suu kaudu teadvusetule või krampides isikule.
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MÄRKUS
Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see on tarnitud tootjapakendil, kuid tootja ei võta endale
vastutust tagajärgede eest, kui on rikutud preparaadi hoiustamis- ja kasutustingimusi.
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