Fungazil MLF 50
Fungitsiid
Puhtimisvahend ainult suvi- ja taliodrale.
Toimeaine: imasaliil 50 g/l (4,89% w/w)
Preparaadi vorm: mikroemulsioon
Eesti reg nr: 0254/31.10.08
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust
omav isik.

Hoiatus
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendi nõudeid.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
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).
Kasutamiseks ainult suvi- ja taliodra puhtimisvahendina. Kasutada ainult sildil näidatud kahjurite tõrjeks.
Nimetatud koguseid mitte ületada. Töödeldud seemned tuleb koheselt pakkida kottidesse ja õhukindlalt
sulgeda.
Puhitud seemned on ohtlikud ning neid ei tohi kasutada söögiks ega loomasöödaks. Pakendit ei tohi
kasutada toiduteravilja ja muude toiduainete ning söötade jaoks.
Antud avaldus peab olema sildilt selgesti loetav või siis pakendile kinnitatud selliselt, et silt jääks loetavaks
seni kuni pakendi kogu sisu on kasutatud.
Kultuur

Haigustekitaja

Suvioder

Pyrenophora graminae: Odra-triiptõbi
Fusarium spp.: Kõrreliste juuremädanik
Pyrenophora teres: võrklaiksus
Alternaria: Nõgihallitus
Penicillium: Hallitus
Pyrenophora graminae: Odra-triiptõbi
Fusarium spp.: Kõrreliste juuremädanik
Aspergillus: Hallitus
Ustilago nuda: Odra lendnõgi
Alternaria: Nõgihallitus
Cladosporium: Nõgihallitus

Talioder

Maksimaaln
e kulunorm
1.0 l/t terade
kohta

Pritsimise
ajastamine
BBCH 00 –
seeme

Märkused

1.0-1.3 l/t
terade kohta

BBCH 00 –
seeme

Maksimaalselt
1 pritsimine
aastas.

Maksimaalselt
1 pritsimine
aastas.

Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit. Kasutamine, mis ei ole kooskõlas juhendiga võib olla
seadusega vastuolus.

OHUTUSNÕUDED
TOOTE KÄITLEMINE
Seemnete töötlemisel ja töödeldud seemnete käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Kokkupuutel naha ja
silmadega pesta koheselt rohke veega. Ohu vähendamiseks on soovitav kasutada kaitseriietust (põlle),
respiraatorit, saapaid ja kaitseprille, seda eriti toote käitlemisel seemnete töötlemise ajal ja pärast seda.
ESMAABI
Kokkupuutel nahaga pesta koheselt rohke vee ja seebiga.
Silma sattumisel loputada silmi jooksva veega vähemalt 15 minuti jooksul. Konsulteerida arstiga.
Allaneelamise korral loputada suud veega. Konsulteerida arstiga.
Sissehingamine ei ole tõenäoline.
Loa valdaja:
UPL Europe Ltd.
st
The Centre, 1 Floor
Birchwood Park
Warrington, WA3 6YN
UK

Pakendid: 25 l, 200 l, 700 l või 1000 liitrit
Hoida külmumise eest
Partii number: Vaata pakendit
Tootmise kuupäev: Vaata pakendit

Tootja/pakendaja: UPL Europe Ltd
KASUTUSJUHEND
Kasutamiseks ainult suvi- ja taliodra seemnepuhtimisseguna.
Fungazil MLF 50 on vedel fungitsiid kasutamiseks suvi- ja taliodra seemnepuhtimisseguna. Fungazil MLF 50
on süsteemse toimega fungitsiid erinevate seenhaiguste tõrjeks kaasa arvatud Fusarium ja Pyrenophora
graminea tõrjeks. Toode on kasutamiseks valmis.
Kasutamine: Võrdse ja ühtlase pritsimistulemuse saavutamiseks loksutage toodet enne pritsimist tugevalt,
et tekiks homogeenne lahus.
Suvioder
Talioder

1.0 l/t terade kohta
1.0-1.3 l/t terade kohta

Segamine: Kasutage seemnete töötlemiseks lahjendamata Fungazil MLF 50.
Tuleoht: Fungazil MLF 50 ei ole tuleohtlik, kuid kuumenemisel võivad eralduda mürgised gaasid.
Hoiustamine: Hoida külmumise eest
Jäätmete kõrvaldamine: Kõrvaldada nagu tavalised tööstusjäätmed. Jäätmete kõrvaldamist võivad
reguleerida piirkondlikud või kohalikud määrused.
Resistentsus
Paljude fungitsiididega on oht kasutatava toimeaine suhtes resistentsete biotüüpide tekkimiseks. Fungazil
MLF 50 toimeaine kuulub sterooli biosünteesi inhibiitorite klass 1 hulka (imidasool, FRAC grupp G!, FRAC
grupi kood 3), mille riski resistentsuse tekkimisel hinnatakse keskmiseks.
Resistentsuse tekkimise riski suurendab korduv samatüübiliste toodete kasutamine. Riskide vähendamiseks
tohib toodet kasutada üks kord aastas/kasvuperioodil. Resistentsuse tekke riskide vähendamiseks on
soovitav erineva toimeainega ja asjaomaste liikide suhtes hea efektiivsusega tooteid segada või vahetada.
HÄDAABI TELEFON 112; Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662

