Maredo® 125 SC
Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat
Toimeaine: epoksikonasool 125 g/l
Eesti reg. nr.: 0419/28.10.11
Pakend: 5 l
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Maredo® 125 SC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikke aineid epoksikonasool, naftaleen, aromaatsed süsivesinikud
(C10-C13)
KASUTUSALA
Haiguste tõrjeks tali- ja suviteraviljadel ning suhkrupeedil. Kasutamine ükskõik millisel
muul otstarbel on keelatud.

Ettevaatust
H332
Sissehingamisel kahjulik.
H351
Arvatavasti põhjustab vähktõbe
H360Df
Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
H400
Väga mürgine veeorganismidele.
H411
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P201
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261
Vältida pihustatud pritsitava aine sissehingamist.
P280
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.
P304+340
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja
hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P391
Mahavoolanud aine kokku koguda.
P501
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
EUH066
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee
lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaažide).

Hädaabi telefon 112
Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad
Tel.: +31 33 494 84 94
Tootja/pakkija:
ADAMA Irvita N.V.
Pos Cabai Office Park, Unit 13
Willemstad
PO Box 403
Curacao, Netherlands Antilles
Maaletooja ja turustaja:
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallin
Estonia
Tel.: +372 606 2260

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

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

KASUTUSJUHEND
Toote kirjeldus
Maredo® 125 SC on efektiivne süsteemne fungitsiid, millel on pikaajaline kaitsev toime
kõigi lehtede ja pähikute haiguste vastu teraviljadel ja levinumate lehehaiguste vastu
suhkrupeedil. Maredo® 125 SC on kõige efektiivsem, kui seda kasutatakse preventiivselt –
enne esimeste haigustunnuste ilmnemist.
Kultuurid ja haigused
Tali- ja suvinisu
Kõrreliste helelaiksus (Septoria nodorum, Septoria tritici)
Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici-repentis)
Pruunrooste (Puccinia recondita)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
Kulunorm: 0,5 - 1,0 l/ha. Maredo® 125 SC võib kasutada kõrsumise algusest kuni
õitsemise alguseni (BBCH 30-61). Madalaimat kulunormi soovitatakse kasutada
haigusresistentsetel nisusortidel või juhul, kui haiguste levik on piiratud. Kui
ilmastikutingimused on haiguste arenguks soodsad, tuleb kulunormi suurendada.
Nisu on soovitav pritsida kaks korda. Esimene pritsimine kulunormiga 0,5 l/ha tuleb läbi
viia kõrsumise algusest kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 30-32). Teine

pritsimine 0,5 l/ha – faasis lipulehe tupe avanemisest kuni õitsemise alguseni (BBCH 4761). Kui Drechslera tritici-repentis (nisu-pruunlaiksus esineb ulatuslikult, on vajalikud
kaks pritsimist. Intervall kahe pritsimise vahel peab olema 14-21 päeva.
Kui Blumeria graminis (jahukaste) esineb pritsimise ajal ulatuslikult, on vajalik
pritsimissegule toimeainena fenpropidiini või fenpropimorfi sisaldava taimekaitsevahendi
lisamine.
Maredo® 125 SC on osaliselt efektiivne Pseudocercosporella herpotrichoides
(silmlaiksus) vastu, kui pritsida kõrsumise algusest kuni esimese kõrresõlme
moodustumiseni (BBCH 30-32) ja Fusarium spp. vastu, kui pritsida pea loomise algusest
kuni õitsemise alguseni (BBCH 51-61). Intervall kahe pritsimise vahel peab olema 14-21
päeva.
Ooteaeg – 28 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv hooaja vältel – 2
Tali- ja suvioder
Kõrreliste helelaiksus
Odra-leherooste
Kollane rooste
Kõrreliste jahukaste
Odra-võrklaiksus
Odra-triiptõbi
Kõrreliste pruunlaiksus
Kõrreliste äärislaiksus

Septoria spp.
Puccinia hordei
Puccinia striiformis
Blumeria graminis
Pyrenophora teres
Pyrenophora graminea
Bipolaris sorokiniana
Rhynchosporium secalis

Kulunorm: 0,5 - 1,0 l/ha.
Põldu pritsitakse täiskulunormiga üks kord hooaja vältel haiguste esimeste sümptomite
ilmnemisel või haigustundlike sortide puhul preventiivselt esimese kõrresõlme
moodustumisest kuni pea loomise alguseni (BBCH 32–49). Sortide puhul, mis on
haigustele vähem vastuvõtlikud, võib pritsida ka hilisemates kasvufaasides: hilisest
kõrsumisest kuni õitsemise alguseni (BBCH 45-61).
Maredo® 125 SC madalamaid kulunorme võib kasutada juhul kui haiguste levik ei ole
intensiivne või kui viiakse läbi kaks pritsimist.
Maredo® 125 SC on osaliselt efektiivne Pseudocercosporella herpotrichoides
(silmlaiksus) vastu, kui pritsida kõrsumise algusest kuni esimese kõrresõlme
moodustumiseni (BBCH 30-32) ja Fusarium spp. vastu, kui pritsida pea loomise algusest
kuni õitsemise alguseni (BBCH 51-61). Intervall kahe pritsimise vahel peab olema 14-21
päeva.
Ooteaeg – 28 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv hooaja vältel – 2
Talirukis
Rukki-leherooste (Puccinia recondita f. sp. Recondite)

Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Kulunorm: 0,5 - 1,0 l/ha.
Maredo® 125 SC tuleb kasutada preventiivseks pritsimiseks või esimeste haigustunnuste
ilmnemisel kõrsumise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 30-61).
Maredo® 125 SC on osaliselt efektiivne Pseudocercosporella herpotrichoides
(silmlaiksus) vastu, kui pritsida kõrsumise algusest kuni esimese kõrresõlme
moodustumiseni (BBCH 30-32) ja Fusarium spp. vastu, kui pritsida pea loomise algusest
kuni õitsemise alguseni (BBCH 51-61). Intervall kahe pritsimise vahel peab olema 14-21
päeva.
Ooteaeg – 28 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv hooaja vältel – 2
Tali- ja suvitritikale
Kõrreliste helelaiksus (Septoria tritici, Septoria nodorum)
Pruunrooste (Puccinia recondita)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Nisu triiptõbi (Drechslera tritici-repentis)
Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
Kulunorm: 0,5 - 1,0 l/ha. Fungitsiidi kasutatakse kõrsumise algusest kuni õitsemise
alguseni (BBCH 30 - 61).
Maredo® 125 SC on osaliselt efektiivne Pseudocercosporella herpotrichoides
(silmlaiksus) vastu, kui pritsida kõrsumise algusest kuni esimese kõrresõlme
moodustumiseni (BBCH 30-32) ja Fusarium spp. vastu, kui pritsida pea loomise algusest
kuni õitsemise alguseni (BBCH 51-61). Intervall kahe pritsimise vahel peab olema 14-21
päeva.
Ooteaeg – 28 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv hooaja vältel – 2
Kaer
Kõrreliste helelaiksus (Septoria spp.)
Kaera-kroonrooste (Puccinia coronata)
Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
Kulunorm: 0,5 - 1,0 l/ha. Maredo® 125 SC pritsida preventiivselt või esimeste
haigustunnuste ilmnemisel kõrsumise algusest kuni õitsemise alguseni (BBCH 30-61).
Sobivaim aeg pritsimiseks on lipulehe faasis (BBCH 39). Kulunorm sõltub haiguste
lööbimise intensiivsusest.
Ooteaeg – 28 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv hooaja vältel – 2 (intervalliga 14-21 päeva)
Suhkrupeet

Ramularia peedil (Ramularia betae)
Peedi-lehetähnisus (Cercospora beticola)
Peedi-jahukaste (Erysiphe betae)
Peedifomoos (Phoma betae)
Peedi-küberooste (Uromyces betae)
Kulunorm: 0,5 - 1,0 l/ha. Fungitsiidi kasutatakse juuli lõpust augusti alguseni, juhul kui 5
lehte 100 lehest on haigestunud. Kogu põllul tuleb 10. erinevas kohas kontrollida 10
vanemat lehte.
Kulunormi 0,5 l/ha korral tuleb pritsida kaks korda. Juhul, kui haiguste surve on suur, võib
pritsida ühe korra maksimumkulunormiga 1,0 l/ha.
Ooteaeg – 28 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv hooaja vältel – 2 (intervalliga 14-21 päeva)
Veekulu
Soovituslik veekulu: 200 - 300 l/ha.
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. 2 tundi pärast pritsimist peab
ilm olema kuiv ja vihmatu.
SÄILITAMINE
Hoida lastele kättesaamatult ning eraldi toidust, jookidest ja loomasöödast.
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis.
Hoida kuivas ning jahedas hästi ventileeritavas paigas, eemal tulest ning kergestisüttivatest
materjalidest. Säilitada 0 °C - +40 °C.
Säilivusaeg 2 aastat.
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.
ESMAABI
Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Eemaldada kontaktläätsed. Loputada silmi rohke veega mitme minuti
jooksul. Pöörduda koheselt silmaarsti poole. Vajadusel näidata etiketti.

Nahale sattumisel: Eemaldada saastunud riided. Pesta keha hoolikalt seebi ja veega. Kui
ärritus püsib, pöörduda arsti poole ja näidata ohutuskaarti.
Allaneelamisel: pesta suud hoolikalt veega. Anda juua suurem kogus vett. Pöörduda
koheselt arsti poole ja näidata arstile etiketti.
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.
® ADAMA Agricultural Solutions Ltd registered mark

