BUMPER® SUPER
Taimeksitsevahend
Fungitsiid

Toimeained: prokloraas 400 g/l + propikonasool 90 g/l
Preparatiivne vorm: emulsioonikontsentraat
Bumper® Super on triasoolide ja imidasoolide rühma kuuluv fungitsiid laia süsteemse ja translaminaarse
toimespektriga, mida kasutatakse tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, tali- ja suvitritikale, tali- ja suvirapsi
ning tali- ja suvirüpsi haiguste tõrjeks.
Preparaat on mõeldud professionaalseks kasutamiseks (võib osta ja kasutada taimekaitsetunnistust
omav isik)!

HOIATUS
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab propikonasooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käed.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
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.
P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
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 10 m pinnaveekogudest.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi
kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid muid kasutuspiiranguid.
Sisaldab ohtlikku ainet prokloraas!

Pakend: 1, 5, 10 l

Loa valdaja:

ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Holland
Tel: Tel. +31-33-4453180

Eesti reg nr. 0268/09.03.05
Tootmise kuupäev: vaata pakendilt
Partii nr: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja:

ADAMA Makhteshim Ltd., P.O.
Box 60, Ind. Zone, Be’er Sheva
84110, Iisrael

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT!
VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA
KASUTUSJUHENDI NÕUDEID.
ÜLDINFO
Bumper® Super on triasoolide rühma süsteemne ja translaminaarne laia toimespektriga fungitsiid, mida
kasutatakse tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, tali- ja suvitritikale, tali- ja suvirapsi ning rüpsi haiguste
tõrjeks.
Bumper® Super on fungitsiid emulsioonikontsentraadi kujul, mis sisaldab 400 g/l propikonasooli ja 90 g/l
prokloraasi. Kombinatsioon kahest toimeainest tagab haiguste tõrje laia spektri, kõrge efektiivsuse ning
vähendab haigestumisresistentsuse tekke riski.
TOIMEMEHHANISM
Bumper® Super toimeained on laia toimespektriga süsteemsed fungitsiidid, mis kuuluvad erinevatesse
keemilistesse klassidesse: propikonasool (süsteemne toime) kuulub triasoolide ja prokloraas
(translaminaarne toime) kuulub imidasoolide keemilisse rühma. Mõlemad toimeained täiendavad
teineteist, laiendades fungitsiidi toimespektrit ja parandades selle tõhusust. Fungitsiid satub taimesse läbi
lehtede ja varre ning levides üle kogu taime, takistab steroolide sünteesi seene rakkudes. Tootel on
iseloomulikud profülaktilised ja raviomadused.
SOOVITUSED KASUTAMISEKS
Toodet tuleks pritsida temperatuuril mitte vähem kui +100C ja mitte rohkem kui +250C. Väga kuiva ilma
korral pritsimine ei ole soovitatav. Samuti ei ole pritsimine soovitatav suure kaste korral, kui tilgad võivad
lehtedelt maha valguda. Bumper® Super parimaks kasutamise ajaks on haiguse varajane arengustaadium.
Kui haiguste sümptomid on juba avaldunud ülemistel lehtedel, toote toime tõhusus väheneb.
Vihm 3 tundi pärast pritsimist fungitsiidi tõhusust ei vähenda.
TAIMED JA HAIGUSED
Tali- ja suvinisu
Helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
Pruunrooste (Puccinia recondita)
Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
Tali- ja suvioder
Võrklaiksus (Pyrenophora teres)
Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Roostehaigused (Puccinia spp.)
Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)
Tali- ja suvitritikale
Kõrreliste äärislaiksus (Rynchosporium secalis)
Pruunrooste (Puccinia recondita)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)

Bumper® Superit võib pritsida üks või kaks korda. Kui pritsitakse üks kord, kasutatakse toodet kõrsumise
algusest kuni loomise lõpuni (BBCH 30-59). Kui pritsitakse kaks korda, tehakse esimene pritsimine
kõrsumise algusest kuni kõrsumise lõpuni (BBCH 30-39) ja teine viljatupe avanemisest kuni loomise
lõpuni (BBCH 40-59). Seemnekultuuride külvamisel soovitame Bumper Superit kasutada kõrsumise
alguses – teise kõrresõlme moodustumise faasis (BBCH 30-32). Pärast selle toote kasutamist varajases või
hilisemas teravilja kasvu faasis (esimeste haiguse märkide ilmnemisel), kaitsete põllukultuure selliste
lehtede haiguste eest nagu võrklaiksus, rooste, septorioos, äärislaiksus ja jahukaste. Juhul, kui märkate
põllukultuuris eriti suurt jahukaste levikut, soovitame segada Bumper Superit fungitsiidiga, mis on väga
efektiivne jahukaste vastu.
Kulunorm: 1,1 l/ha
Soovitatav lahuse kogus: 100-300 l/ha
Viimane pritsimine enne saagikoristust (ooteaeg) – 42 päeva
Maksimaalne pritsimiste arv – 2
Tali- ja suviraps, tali- ja suvirüps
Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)
Bumper® Superiga pritsida rapsi ja rüpsi õitsemise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 61-69).
Optimaalne kasutamise aeg on õitsemise algusest kuni täisõitsemiseni (BBCH 61-65).
Kulunorm: 1,1 l/ha
Soovitatav lahuse kogus: 300 l/ha
Viimane pritsimine enne saagikoristust (ooteaeg) – 56 päeva
Maksimaalne pritsimiste arv – 1
SEGATAVUS TEISTE PREPARAATIDEGA
Bumper® Superit võib segada muude taimekaitsevahendite ja väetistega. Enne segamist lugeda alati
toote kasutusjuhendit. Soovitame teostada segamisproovi väikeses segamisnõus. Lisateavet segamise
kohta leiate tootja infomaterjalist, veebilehelt või pöörduge tootja esindaja poole.
RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISKI VÄHENDAMISE ABINÕUD
Bumper® Super koosneb kahest toimeainest, mis vastavalt FRAC liigitusele toimemehhanismi järgi
kuuluvad G1-rühma ja vastavalt SBI (sterooli biosünteesi inhibiitorid) liigitusele kuuluvad 1. klassi. Sellele
rühmale kuuluvate ainete resistentsus seenhaigustele on teada, kuid pole teada ristresistentsuse kohta
fungitsiidide suhtes, mis kuuluvad teise SBI-klassi.
Selleks, et vältida resistentsuse teket tuleb:
• Järgida kehtestatud koguste kasutamist.
• Pritsimine teostada optimaalsetes tingimustes.
• Korduspritsimisel kasutada erineva toimemehhanismiga tooteid.
• Kasutada parimaid pritsimistehnoloogiaid.
OHUTUSABINÕUD
Lahjendamata tootega töötamisel või puutudes kokku sellega saastunud pindadega tuleb kanda
kaitseriietust, mis kaitseks vedelate kemikaalide eest (vastab standarditele EN 340 ja EN 14605) ja
tugevaid jalatseid. Riietuse all peab olema kasutatud polüestrist või puuvillasegust kostüümi, mida tuleb
sageli pesta. Tuleb kanda kemikaalikindlaid kindaid (vastavad standardile EN 374), materjal: neopreen,
nitriil (≥0,4 mm), butüül (≥0,7 mm) või ms. Tuleb kanda kaitseprille või näokaitset (vastavad standardile
EN 166).
Pritsides põllul traktorpritsiga, peab kandma kaitseriietust (vastavad standarditele EN 340 ja EN 14605),
kinniseid jalatseid ja kemikaalikindlaid kindaid (vastavad standardile EN 374).
Töötajad võivad minna töödeldud aladele ainult siis, kui need on täielikult kuivanud. Minnes töödeldud
teravilja aladele, on soovitav kanda kindaid, pikki pükse, pikkade varrukatega särke ja kinniseid jalatseid.

Hügieeniabinõud. Töö ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Vältida mistahes kokkupuudet tootega. Pärast
tööd ja enne töövaheaegu võtta riided seljast, pesta ennast vee ja seebiga. Hoida tööriided eraldi. Saastunud
riided puhastada. Kui puhastada ei ole võimalik, tuleb hävitada vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele.
Kui kinnaste pind muutub määrdunuks, tuleb need põhjalikult pesta ja kui kinnaste sisu määrdub, rebeneb
või kui seda on võimatu puhastada, tuleb kindad hävitada.
PRITSIMISSEADME PUHASTAMINE
Puhastage veega kõik pritsimisseadmed kohe pärast kasutamist.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE
Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega või kasutada loputamiseks pritsi
loputusseadet. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE
Hoida toodet temperatuuril 0 kuni +35º C. Hoida toodet tootja originaalpakendis.
Toote mittekasutamise ajal hoida toodet suletuna.
TULEOHUTUSNÕUDED
Sobivad tulekustutusvahendid: süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht, kuivkemikaal, veepihusti. Tulekahju
korral võib tekkida mürgine aur (süsinikdioksiidid, lämmastikoksiidid, vesinikkloriidid, vesinikfluoriidid).
Kanda kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid: kemikaalikindlaid saapaid ja kindaid, kaitseprille või
näokaitset ja respiraatorit.
ESMAABI
Allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Silma sattumisel loputada viivitamatult silmi jooksva veega vähemalt 10 min. ja pöörduda silmaarsti
poole.
Kokkupuutel nahaga võtta viivitamatult seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud
nahka seebi ja sooja veega, pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte ja pöörduda viivitamatult arsti poole.
Nõuanne arstile: sellele tootele vastumürk puudub. Teostada maoloputus, vältida maosisu sattumist
kopsudesse. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Mitte anda kunagi midagi suu kaudu teadvusetule või krampides kannatanule.
MÄRKUS: Tootja ei vastuta kahjustuste ja tõhususe languse eest tingimuste muutumise tõttu, mida ei saa
me ette näha registreerimise ja toote müügi ajal. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see on tarnitud
tootja pakendis, kuid tootja ei võta endale vastutust tagajärgede eest, kui on rikutud preparaadi hoiustamisja kasutustingimusi.

