PROCEED®
Taimekaitsevahend
Fungitsiid

PROCEED on fungitsiid nisu pruunrooste (Puccinia recondita) ja nisu kollase rooste
(Puccinia striiformis) tõrjeks ning helelaiksuse (Mycosphaerella graminicola) leviku
piiramiseks tali- ja suvinisul.
Toimeained:
Tsüprokonasool 40 g / l. 3,31% w / w, (CAS n. 94361-06-5)
Klorotaloniil: 375 g / l. 31,02% w / w, (CAS nr 1897-45-6)
Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat (SC)
Eesti registreerimise number: 0648/26.10.16

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid!
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Sisaldab ohtlikke aineid tsüprokonasool ja klorotaloniil.

Kasutuspiirang: Lubatud kasutada üks kord kahe aasta jooksul! Mittepritsitav
puhvertsoon pinnaveekogudest 30 m.
Tühja pakendit ei tohi uuesti kasutada!

Tootmise kuupäev, kehtivusaeg ja partii nr trükitakse pakendile.
Pakendid: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Ettevaatust!
H331 Sissehingamisel mürgine.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH208 Sisaldab klorotaloniili. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseriietust / kaitseprille / kaitsemaski.

P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada
mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P501 Sisu/konteiner 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 30 m
pinnaveekogudest.

Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril
Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania.
Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai –
400 050, India.
Maaletooja: xxx
Säilivusaeg: 2 aastat alates tootmise kuupäevast.
Säilitamine: Hoida ainult originaalpakendis. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Hoida hästi ventileeritavas ruumis. Kaitsta niiskuse eest. Hoida eemal
soojusallikast / sädemetest / leekidest / kuumadest pindadest. Suitsetamine hoiuruumis on
keelatud. Hoida lukustatud ruumis või lukustatud kapis.

Toime: PROCEED sisaldab kahte erinevasse keemilisse klassi kuuluvat toimeainet ja
seetõttu sobib kasutamiseks fungitsiidide suhtes resistentsetele seenepopulatsioonidele. Parim
tulemus saavutatakse pritsimisel haiguse varajases kasvufaasis.
Tsüprokonasool absorbeerub taime assimileerivate osade kaudu enamjaolt ühe tunni jooksul.
Ta liigub ksüleemis akropetaalselt (tõusva vooluga). Selline süsteemne liikumine tagab
toimeaine leviku taimes ja kaitseb neid ärauhtumise eest.
Klorotaloniil peatab spooride idanemise, häirides ja blokeerides erinevate ensüümide toimet.
Pärsib seega kogu seene elutsüklit peamiselt spooride idanemise ja leviku kaudu. Püsib
erakordselt tugevalt taime pinnal, on tugeva kaitsva toimega, vähendades samal ajal taimede
abiootilist stressi (sh füsioloogilisi laiksusi) ja tagades tervemad ning tugevamad taimed. On
unikaalse toimemehhanismiga ja seetõttu oluline resistentsuse tekke vältimise strateegias.
Kasutamine: PROCEED on fungitsiid nisu pruunrooste (Puccinia recondita) ja nisu
kollase rooste (Puccinia striiformis) tõrjeks ning helelaiksuse (Mycosphaerella graminicola)
leviku piiramiseks tali- ja suvinisul.
Kulunorm: 2 l/ha.

Kasutusaeg: BBCH 30 – 59 (kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni).
Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 (üks kord kahe aasta jooksul).
Vee kulu: 100-400 l/ha.
Ooteaeg: 42 päeva.

Segamine teiste toodetega: PROCEED®-i võib segada teiste taimekaitsevahenditega. Kui
kasutate paagisegu konsulteerige enne loa valdaja või toote esindajaga. Tootja andmetel ei
mõjuta toote efektiivsust selle kasutamine paagisegus teiste taimekaitsevahenditega.

Töölahuse valmistamine: Pritsipaak täita ½ osas puhta veega. Alustada segamist ja lisada
vajalik kogus PROCEED-i pritsipaaki. Täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada
ka enne tööd ja pritsimise ajal. Pritsimislahust ära jäta pritsipaaki seisma, vaid kasuta see
koheselt ära.

Ettevaatusabinõud: Toote kasutamiseks sobib poomprits. Mitte reostata vett toote või selle
pakendiga. Ärge puhastage töötlemise seadmeid pinnavee lähedal. Vältida saastamist läbi
lauda ja teede drenaažide. Kooskõlas LERAP nõuetega, pidada veeorganismide kaitseks kinni
puhvertsoonist, mis on 30m pinnaveekogudest. On soovitatav, et rasedad ei kasutaks toodet.

Järelkultuurid: Pärast PROCEED®-i kasutamist ei ole 2 aastat lubatud samale alale külvata
või istutada lehtköögivilju.

Resistentsuse vastane strateegia: Klorotaloniil kuulub klorotaloniilide keemilisse klassi
(ftalonitriil fungitsiid, FRAC grupp M5), mille resistentsuse riski hinnatakse madalaks ning
mille puhul pole täheldatud resistentsuse teket. Tsüprokonasool kuulub triasoolide keemilisse
rühma
(ergosterooliks-biosünteesi
inhibiitorid,
EBI).
Vastavalt
FRAC
(Fungitsiidiresistentsuse tegevuskomitee) on Tsüprokonasool liigitatud rühma G1 (C14demetülaas sterooli biosüntees). Neid peetakse keskmise riskirühma kuuluvateks ja FRAC
suuniseid tuleks jälgida. Kahe erinevasse toimeainete klassi kuuluva toimeaine
kombinatsiooni kasutamine on oluline resistentsuse tekke vältimise strateegias. Mitte
kasutada madalamaid kulunorme, kui etiketil soovitatud! Korduv SBI fungitsiidide (DMI
fungitsiidide) kasutamine samal põllul ühe hooaja jooksul ei ole soovitatav kui esineb tugev
nakatumine. Täiendav teave on saadaval: www.frac.info.
Fütotoksilisus: Toode ei ole fütotoksiline, kui seda kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile.
Juhul kui mõned fütotoksilisuse ilmingud ilmnevad, ei mõjuta see saaki. Täiendava info
saamiseks konsulteerige loa valdaja või esindajaga.
Kasutaja ohutus: Paagisegu valmistamisel kanda sobivat kaitseriietust (kombinesooni)
sobivaid kaitsekindaid (kemikaalikindlad) ja näokaitset (visiir). Kanda sobivat kaitseriietust
(kombinesooni) sobivaid kaitsekindaid ja kummikuid pritsimisel. Kanda sobivat kaitseriietust
(pikk särk ja pikad püksid), kui teostate töid töödeldud taimestikus.
Tööoode: Töödeldud alale on lubatud siseneda, kui pritsimislahus on kuivanud.
Mürgistuse sümptomid: Ei ole andmeid mürgistuse sümptomitest inimestel.

Esmaabi:
Üldine nõuanne: Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui hingamine on ebaregulaarne või
seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Pöörduda
arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.
Sissehingamisel: Loe üldist nõuannet.
Nahale sattumisel: Eemaldada saastunud riided. Pesta kohe rohke vee ja seebiga. Kui naha
ärritus püsib pöörduda arsti poole. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.
Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega, kaasaarvatud silmalagude aluseid, vähemalt 15
minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kantakse, ja loputada veelkord. Silmade
ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: Loputada suud puhta veega, juua 2 dl vett. Mitte esile kutsuda oksendamist.
Teadvusetule inimesele ei tohi anda midagi juua ega kutsuda esile oksendamist. Kemikaali
allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Info arstile: Säilitada vajalikke elutähtsad funktsioonid. Ei ole spetsiifilist antidooti teada.
Sümptomaatiline ravi.
Hädaabinumber 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

TOOTE KESKKONDA SATTUMISEL:
Kanda sobivat kaitseriietust (kombinesooni) sobivad kaitsekindad, kummikuid ja näokaitset
(visiir) ja vajadusel teavitada õnnetusest hädaabinumbril 112.
Siseruumides: Korjata ja koguda mahavoolanud toode mittepõleva absorbendiga (nt liiv,
muld, diatomiit, vermikuliit) ja panna spetsiaalselt märgistatud konteinerisse
kahjutustamiseks. Vältida võimalikke lekkeid ja väljavoolamist. Mitte valada toodet
pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi.
Õnnetusjuhtum transpordil: Teavitada õnnetusest hädaabinumbril 112. Vältida võimalikke
lekkeid, loe juhiseid siseruumides juhusliku väljavoolamise korral.
Tulekahju korral: Kasutada süsinikdioksiid-, vesi-, alkoholile vastupidava vahu või
pulberkustutit. Riietuda täielikku kaitseriietusse ja kasutada hingamisaparaati. Toode sisaldab
põlevaid orgaanilisi komponente, tulekahjus tekib tihe must suits, mis sisaldab ohtlikke
aineid. Süttinud konteinerid jahutada veega.

Pritsi puhastamine: Loputage pritsipaak ja muud vahendiga kokkupuutunud pritsi osad
puhta veega kohe pärast pritsimist. Kanda puhastamisel sobivat kaitseriietust. Ärge kunagi
puhastage paaki ja seadmeid siseruumides.
Taara ja toote jääkide kahjutustamine:
Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3
korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid
muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Kasutamata jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tootja garanteerib toote kvaliteedi kui see on originaalpakendis. Tootja ei vastuta toote
mittenõuetekohasest kasutamisest tuleneda võivate riskide eest.
® kaitstud ettevõtte nimi Sharda Cropchem España S.L.

