CHAMANE®
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Laiaspektriline translaminaarse (kontaktne, toimeaine liigub lehe pealmiselt pinnalt lehe alumisele
pinnale), süsteemse ja kaitsva toimega fungitsiid haiguste tõrjeks nisul, odral, tritikalel, rukkil, hernel
ja sparglil.
Toodet tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toimeaine: asoksüstrobiin 250 g/l
Preparaadi vorm: Suspensioonikontsentraat
Eestis registreerimise number: 0526/20.06.14
Partii nr.: v.t. pakendilt
Pakkimise kuupäev: v.t. pakendilt
st

Loa valdaja: UPL Europe Ltd, The Centre, 1 Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6YN.
Suurbritannia. Telefon: +44 (0)1925819999, Faks: +44 (0)1925817425.
Tootja/pakendaja: UPL Europe Ltd (Sandbach), Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire, CW11
3QQ, Suurbritannia.
Pakend: 1 – 20 liitrit

ETTEVAATUST
EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208: Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
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.
P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P391: Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.
SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida
saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90
„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest
tulenevaid kasutuspiiranguid.
Hädaabi telefon 112.
Mürgistusteabekeskuse telefon: 16662 või +372 626 93 90

TÄHTIS TEAVE
FUNGITSIID ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT PÕLLUMAJANDUSLIKUL/AIANDUSLIKUL
EESMÄRGIL
Kultuur

Maksimaalne Maksimaalne Viimane aeg pritsimiseks
üksikkulunorm pritsimiste arv

Nisu, oder, rukis, tritikale

1 l/ha

Kaks ühe
saagi kohta

Terise moodustumise (piimküpsuse) algfaas
(BBCH 71)

Seemneks koristatav
hernes

1 l/ha

Kaks ühe
saagi kohta

36 päeva enne koristust

Roheliselt tarvitatav
hernes

1 l/ha

Kaks ühe
saagi kohta

14 päeva enne koristust

Spargel (väljas)

1 l/ha

Kolm ühe
saagi kohta

Enne vananemist

Muud piirangud:
Resistentsuse ohu vähendamiseks ei tohi teraviljakultuurile Qol-d sisaldavaid fungitsiide üle kahe korra
peale kanda.
ENNE KASUTAMIST LUGEGE PAKENDIL OLEVAT TEAVET. SELLE TOOTE KASUTAMINE PAKENDIL
TOODUD INFOGA VASTUOLUS OLEVAL VIISIL VÕIB OSUTUDA ÕIGUSRIKKUMISEKS. JÄRGIGE
TAIMEKAITSEVAHENDITE KASUTAMISE HÄID TAVASID.
ETTEVAATUSABINÕUD
Operaatori ohutus
Kus mõistlikult teostatav, kasutada operaatori kokkupuute vähendamiseks tehnilisi lahendusi lisaks
järgmisele isikukaitse vahenditele: kontsentraadi käsitsemisel KANDKE SOBIVAID KAITSEKINDAID JA
NÄOKAITSET.
VÄLTIDA SILMA SATTUMIST.
SILMA SATTUMISEL loputada otsekohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
PESKE KONTSENTRAAT nahale ja silma sattumise korral otsekohe maha.
ÄRGE HINGAKE PIHUSTATAVAT TOODET SISSE.
PESKE KÄED JA KATMATA KEHAOSAD kohe pärast töö lõpetamist.
Keskkonnakaitse
Vältige pritsitava toote kandumist mittesihtmärktaimedele.
Ärge saastage vett selle toote või pakendiga. Ärge puhastage pritsimisseadmeid pinnaveekogude lähedal.
Vältige saastumist farmide ja teede äravoolutorude kaudu.
Hoiustamine ja kõrvaldamine
HOIDKE LASTELE KÄTESAAMATUS KOHAS.
HOIDKE EEMAL TOIDUAINETEST, JOOGIST JA LOOMASÖÖDAST.
Seda kemikaali ja pakendit peab kõrvaldama ohutul viisil.
LOPUTAGE PAKENDIT HOOLIKALT, kasutades integreeritud survepesu seadmeid või loputage käsitsi
vähemalt kolm korda. Lisage loputusvesi valmistatavasse töölahusesse ja kõrvaldage pakend ohutult.
Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Hoida toodet külmumise eest.
Kehavigastuste ja keskkonnakahjude vältimiseks kasutage toodet alati vastavalt juhistele.
KASUTUSJUHISED
TÄHTIS: See teave on toote etiketi kinnitatud osa. Toote ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks peab kõik selles
peatükis toodud juhised tähelepanelikult läbi lugema ja neid järgima.
Chamane on süsteemse ja translaminaarse toimega strobiluriin-tüüpi fungitsiid ja kuulub Qol-fungitsiidide
rühma (FRAC kood 11). See pärsib seenorganismide hingamistegevust. Resistentsuse vähendamiseks
peaks toodet alati kasutama mahutis seguna või segama teiste fungitsiididega, millel on teistsugune toime.
Lisaks haiguste tõrjele aitab toode pikendada roheliste lehtede kestvust, mis võib saagikusele märgatavalt
positiivselt mõjuda. Haiguste leviku ohu suurenedes pritsige toodet kultuurile ennetavalt või kohe, kui ilmneb
esimene märk haigusest. Üldjuhul tagab toode teraviljakultuuride kõrte moodustumise faasis pritsituna 4-6nädalase kaitse vastuvõtlike haigustekitajate eest. Kaitseperiood võib olla ka pikem, kui toodet kasutada
lipulehe või viljapea tekkimise ajal.
PIIRANGUD
Teatud õunasordid on Chamane'i suhtes väga tundlikud.

Probleemide vältimiseks ei soovitata Chamane'i kasutada kohas, kust pritsitav toode võib kanduda
lähedalasuvatele õunapuudele.
Ärge kasutage õunte pritsimiseks seadmeid, millega on teistele kultuuridele eelnevalt Chamane'i pritsitud.
Chamane on mõeldud kasutamiseks heades kasvutingimustes ja piisava mullaniiskusega aladel kasvavatel
kultuuridel. Kehvade kasvutingimuste korral ei pruugi toode piisavalt efektiivne olla.
Resistentsuse vähendamiseks sihthaiguse suhtes ei tohi teraviljakultuurile Qol-d sisaldavaid fungitsiide üle
kahe korra peale kanda.
RESISTENTSUSE OHT
Chamane sisaldab asoksüstrobiini, mis kuulub Qol-i ristresistentsuse rühma. Chamane'i peaks
kasutama ennetavalt ja mitte lootma selle ravivale toimele..
Resistentsuse vältimiseks peaks optimeerima haigustekitaja kokkupuudet fungitsiidiga.
 Fungitsiidi kasutamine on ainult üks osa efektiivsest taimekaitsest ja lisaks sellele
tuleks hävitada taimejäänused, samuti haigustekitajate vaheperemeestaimedeks olevad ise kasvama
hakanud liigid.
 Lisaks teiste agronoomiliste teguritega arvestamisele eelistage alati sorte, mis ei ole
konkreetses piirkonnas levivate haiguste suhtes vastuvõtlikud.
 Vältige suurel alal korraga ainult ühe kultuuri kasvatamist, eriti juhul, kui see kultuur on
piirkonnas levinuimate taimehaiguste suhtes vastuvõtlik.
 Kasutage fungitsiide ainult juhul, kui see on haiguste levimise tõttu vajalik ja põhjendatud.
 Annustage toodet optimaalselt vastavalt sordi haiguskindlusele ja haiguse survele.
 Kombineerige toodet erineva toimega fungitsiididega neid kokku segades või eraldi pritsides.
 Jälgige, et segu komponendid ja annused annaksid sarnase mõju ja püsivuse.
 Kontrollige taimi regulaarselt, et võimalikud haigused enne nende laialdast levikut tuvastada. Parima
kaitse tagab profülaktiline töötlemine või pritsimine haiguse algstaadiumis.
 Ärge pritsige taimi korduvalt sama tootega ega mitme toimelt sarnase tootega, samuti ärge
ületage soovituslikku maksimaalset pritsimiste arvu.
KASUTUSJUHEND:
KULTUURID
Chamane'i võib kasutada järgmiste kultuuride pritsimiseks:
Tali- ja suvinisu, tali- ja suvioder
Rukis, tritikale, herned
Spargel
TALI- JA SUVINISU, TALI- JA SUVIODER
Tali- ja suvinisu, tali- ja suvioder: nisu ja odra puhul on lubatud kaks pritsimist kulunormiga 1,0 l/ha, kusjuures
teine pritsimine peaks toimuma enne teravilja piimküpsuse algfaasi (BBCH 71) läbimist. Pritsima peaks
KESKMISE piisasuurusega minimaalselt 2-baarise töörõhuga pritsi abil, kasutades lahust vähemalt 200 l/ha.
Tiheda taimestiku puhul peaks veekogus olema 250-300 l/ha, et tagada piisav katvus.
Chamane on efektiivne vahend järgmiste odra- ja nisukultuuride haiguste tõrjeks:
Nisu
Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria (syn. Septoria) nodorum)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Pruun rooste (Puccinia recondita)
Viljapeahaigusi tekitavad seened (Cladosporium, Alternaria)
Oder
Odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres)
Odra-leherooste (Puccinia hordei)
Jahukaste (Erysiphe graminis hordei) – mõõdukas kaitse
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) – vähene toime
Kontrollige taimi regulaarselt, et võimalikud haigused enne nende laialdast levikut tuvastada.
Parima kaitse tagab profülaktiline pritsimine või pritsimine haiguse algstaadiumis.

Viljapäid kahjustavate haiguste (Cladosporium ja Alternaria) ärahoidmiseks peaks toodet pritsima viljapeade
moodustumise ajal.
Mis tahes teraviljakultuuri tohib pritsida kõige rohkem 2 korda.
Paagisegud
Teraviljakultuuridele pritsides peab Chamane'i kasutama alati paagisegus koos mõne teise sama haigust
tõrjuva fungitsiidiga. Teise fungitsiidina peaks kasutama erinevasse ristresistentsuse gruppi kuuluvat
fungitsiidi piisavalt suure kulunormiga, et see ka iseseisvalt tugeva tõrje tagaks.
Resistentsuse ohjamise juhend




Chamane sisaldab asoksüstrobiini, mis kuulub Qol-i ristresistentsuse rühma. Chamane'i peaks
kasutama ennetavalt, mitte tema ravivale toimele lootma jäädes.
Kasutage Chaman'i osana integreeritud taimekaitse (ITK) strateegiast, kombineerides seda teiste
tõrjemeetoditega, sealhulgas erineva toimega fungitsiididega. Ühtegi teraviljakultuuri ei tohi lehestiku
kaudu toimiva QoI-d sisaldava tootega üle kahe korra pritsida.

RUKIS, TRITIKALE
Rukis ja tritikale: rukki ja tritikale puhul on lubatud kaks pritsimist kulunormiga 1,0 l/ha, kusjuures teine
pritsimine peaks toimuma enne terise moodustumise algfaasi (BBCH 71) läbimist. Pritsimiseks peaks
kasutama KESKMISE piisasuurusega minimaalselt 2-baarise töörõhuga pritsi abil, kasutades lahust
vähemalt 200 l/ha.Tiheda kultuuri puhul peaks veekogus olema 250-300 l/ha, et tagada efektiivne katvus.
Chamane on efektiivne vahend järgmiste rukki ja tritikale haiguste tõrjeks:
Rukis ja tritikale
Pruun rooste (Puccinia recondita)
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) – vähene toime
Jahukaste (Erysiphe graminis) – mõõdukas kaitse
Kontrollige kultuure regulaarselt, et võimalikud haigused enne nende laialdast levikut tuvastada.
Parima kaitse tagab profülaktiline pritsimine või pritsimine haiguse algstaadiumis.
Teraviljakultuuridele peab Chamane'i alati mõne sama haigust tõrjuva fungitsiidiga segatuna pritsima. Teise
fungitsiidina peaks kasutama erinevasse ristresistentsuse gruppi kuuluvat fungitsiidi piisavalt suure
kulunormiga, et see ka iseseisvalt tugeva tõrje tagaks.
Mis tahes teraviljakultuuri tohib pritsida kõige rohkem 2 korda.
Resistentsuse ohjamise juhend
Vaata ülevalt tali- ja suvinisu ja -odra resistentsuse kohta.
Ühtegi teraviljakultuuri ei tohi lehestiku kaudu toimiva QoI-i sisaldava tootega üle kahe korra pritsida.
HERNED - Roheliselt tarvitatavad ja seemneks kasvatatavad
Herne puhul on lubatud kaks pritsimist kulunormiga 1,0 l/ha, kusjuures seemneks kasvatatavate herneste
puhul peaks teine pritsimine toimuma 36 päeva enne koristust ja roheliselt tarvitatavate herneste puhul 14
päeva enne koristust. Enne Chamane'i kasutamist veenduge, et kultuur ei kannata keskkonna ega
agronoomilistest teguritest tuleneva stressi all. Pritsima peaks KESKMISE piisasuurusega minimaalselt 2baarise töörõhuga pritsi abil, kasutades lahust vähemalt 200 l/ha. Tiheda kultuuri puhul peaks veekogus
olema 250-300 l/ha, et tagada efektiivne katvus.
Chamane on efektiivne vahend järgmiste hernekultuuride haiguste tõrjeks:
Laikpõletik (Ascochyta pisi) – efektiivne tõrje
Laikpõletiku-vastaseks tõrjeks kasutatamise korral võib Chamane mõningal määral tõrjuda ka hahkhallitust
(Botrytis cinerea) ja Mycosphaerella põhjustatud laikpõletikku.
Kontrollige kultuure regulaarselt, et võimalikud haigused enne nende laialdast levikut tuvastada.
Parima kaitse tagab profülaktiline pritsimine või pritsimine haiguse algstaadiumis.
Kui haiguse surve ei taandu, on kultuuri vaja ilmselt uuesti pritsida, eriti seemneks koristatavate herneste
puhul.

Herned tööstuslikuks töötlemiseks
Enne tööstuslikuks töötlemiseks mõeldud herneste pritsimist Chamane'iga pidage nõu töötlejaga.
Resistentsuse ohjamise juhend
Pritsimiskordade arv hernestel: kuni 2 korda hooaja jooksul.
SPARGEL
Spargli puhul on lubatud kolm pritsimist kulunormiga 1,0 l/ha, kusjuures teine pritsimine peaks toimuma enne
lehtede langemist või septembri lõppu olenevalt sellest, kumb esimesena juhtub. Pritsima peaks KESKMISE
piisasuurusega minimaalselt 2-baarise töörõhuga pritsi abil, kasutades lahust vähemalt 600 L/ha, kui
pritsimiseks kasutatakse traktorseadeldist. Väiksemate alade pritsimiseks võib kasutada ka minimaalselt 2baarise töörõhuga käsipritsi veekogusega 200 l/ha.
Olemasolevaid peenraid peab töötlema pärast saagi koristamist või taimede kärpimist. Uusi peenraid
töödeldes ärge pritsige Chamane'i enne kui taimede välja istutamisest on möödunud vähemalt kolm nädalat.
Pritsimiskordade vahele peaks jääma 8 kuni 12 päeva. Enne Chamane'i pritsimist veenduge, et kultuur ei
kannata keskkonna ega agronoomilistest teguritest tuleneva stressi all.
Chamane on efektiivne vahend järgmiste sparglikultuuride haiguste tõrjeks:
Stemphylium (Stemphylium botryosum)
Rooste (Puccinia asparagi)
Resistentsuse ohjamise juhend
Chamane sisaldab asoksüstrobiini, mis kuulub Qol-i ristresistentsuse rühma. Chamane'i peaks kasutama
ennetavalt, mitte tema ravivale toimele lootma jäädes. Patogeenide tüvede asoksüstrobiini suhtes
resistentseks muutumise korral ei pruugi toode haigusi piisavalt efektiivselt tõrjuda.
Kultuuri tohib Chamane'iga pritsida maksimaalselt 3 korda.
SEGAMINE JA PRITSIMINE
Enne töö alustamist kontrollige, et kõik voolikud, filtrid ja pritsid on puhtad ning õigesti seadistatud. Täitke
pool paaki puhta veega. Alustage segamist. Loksutage toote pakendit ja lisage vajalik kogus Chamane'i otse
paaki. Loputage tühjaks saanud taarat integreeritud survepesu seadmega või käsitsi kolm korda ja lisage
loputusvesi töölahusesse.
Lisage ülejäänud vesi ja jätkake segamist ka pritsimise ajal.
Ärge jätke valmissegatud töölahust pikaks ajaks (nt söögipausiks või ööseks) paaki seisma.
PRITSIMISSEADMETE PUHASTAMINE
Pritsimisseadmed peab pärast iga kasutuskorda põhjalikut puhastama, et vältida võimalikke kahjulikke
mõjusid teistele pritsitavatele kultuuridele. Kohe pärast pritsimise lõpetamist loputage paak ja tühjendage
see täielikult. Loputage paak uuesti puhta veega ja laske vesi välja läbi voolikute ja pihustite. Täitke pool
paaki puhta vee ja sobiva koguse puhastusainega. Segage lahust ja pritsige seda läbi pihustite, et pihusteid
ja voolikuid puhastada. Täitke paak puhastuslahusega ja segage lahust paagis 15 minutit. Tühjendage paak
täielikult. Peske filtrid ja pihustid eraldi 10 liitris puhastuslahuses.
Täitke paak vähemalt 10% ulatuses uuesti puhta veega, loputage ja tühjendage paak ohutult. Pesu- ja
loputusvee ohutuks kõrvaldamiseks järgige kohalikke pestitsiidide kasutamist reguleerivaid eeskirju.
Mikroelemendid
Chamane on sobiv kasutamiseks koos mitmete mikroelemente sisaldavate toodetega. Need tuleks paaki
segada vahetult enne pritsima hakkamist. Sobivate segude kohta saate täpsemat teavet kohalikult
edasimüüjalt.
TARNETINGIMUSED
Kõik ettevõtte tarnitavad tooted on kvaliteetsed ja eeldatavalt eesmärgikohased. Sellegipoolest jäävad toote
säilitamise, kasutamise ja segamise tingimused ning toote efektiivsust mõjutavad ilmastikuolud väljaspoole
meie kontrolli, millest tulenevalt ei anna me garantiid toote kvaliteedi ega eesmärgiks sobivuse osas,samuti
ei vastuta meie ega edasimüüjad toote säilitamis-, kasutamis- ega käsitsemistingimustest tulenevate rikete,
kahjude ega kehavigastuste eest.
Nende tingimuste üle ei ole meie töötajatel kontrolli ka siis,kui nad toote kasutamist juhendavad või jälgivad.

VASTUTUS
Toode on kõrge kvaliteediga ja usutavasti on see kõlblik etiketil toodud otstarbeks, kuid kuna tootjal ega
edasimüüjal ei ole võimalik kontrollida toote ladustamist, käitlemist, segamist, kasutamist, mullatingimusi,
kasutatavat tehnoloogiat, kahjurorganismide resistentsust, ilmatingimusi ja muid asjaolusi nii enne
kasutamist, kasutamise ajal kui ka peale kasutamist, mis kõik võivad mõjutada toote omadusi ja toimimise
tõhusust, on välistatud kõik garantiid toote kvaliteedi, kõlblikkuse ja toimivuse kohta ükskõik milliseks
otstarbeks mistõttu tootja ega edasimüüja ei aksepteeri vastutust mistahes tõhususe puudujäägi, kahju või
vigastuse eest, mis tuleneb toote hoiustamisest, käitlemisest, rakendamisest või kasutamisest. Tootja ega
edasimüüja töötajad ei saa kontrollida toote hoiustamise, käitlemise ja kasutamise tingimusi sõltumata
sellest kas nad juhendavad või abistavad selle toote kasutamisel või mitte.

