MIRAGE®
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeaine: prokloraas 450 g/l.
Preparaadi vorm: Emulsioonikontsentraat
Toimespekter: kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidasoolide
rühma. Kasutatakse tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, tali- ja suvitritikales ning kaeras
seenhaiguste tõrjeks.
Preparaat on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Hoiatus
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
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.
Pakend: 5 l
Eesti reg nr. 0258/22.12.04
Tootmise kuupäev: vaata pakendilt
Partii nr: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

Registreeringu omanik:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden

Madalmaad
Tel: +31 33 494 84 94
Faks: +31 33 494 80 44

Tootja:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O.Box 60, Beer Sheva
Iisrael 84100
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ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT
KASUTUSJUHENDIT. VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB
JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID.
ÜLDINFO
MIRAGE® on kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidasoolide
rühma. Kasutatakse tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, tali- ja suvitritikales ning kaeras
seenhaiguste tõrjeks.
TOIMEMEHHANISM
MIRAGE® toimeaine on prokloraas, mis on kontaktse ja süsteemse toimega fungitsiid, millele on
iseloomulikud kaitse- ja patogeenide hävitamise omadused. Prokloraas pidurdab steroolide
biosünteesi, mis pärsib parasiitseente rakumembraani ehitusmaterjali toimimist ning patogeensed
seened ei levi enam.
MIRAGE®’i TOIMESPEKTER
Tali- ja suvinisu, tali- ja suvitritikale
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
Nisu triiptõvik (Pyrenophora tritici-repentis)
Kõrreliste silmlaiksus (Pseudocercosporella herpotrichoides)
Helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
Tali- ja suvioder
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
Võrklaiksus (Pyrenophora teres)
Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Kaer
Kaera-triiptõvik (Pyrenophora avenae)
Kaera-helelaiksus (Septoria avenae)
Kulunorm: 1,0 l/ha.
Vee kogus: 100–300 l/ha. Sõltub kultuuri suurusest ja tihedusest.
Maksimaalne kogus vett soovitatakse tihedatele kultuuridele, eriti kuiva ilmaga.
Maksimaalne pritsimiste arv: 1.
Ooteaeg: 35 päeva
Kasutusaeg
MIRAGE® on efektiivne paljude teravilja haigustekitajate vastu: jahukaste, triiptõvik, eriti
silmlaiksuse vastu. Selleks, et tagada tõhus kaitse silmlaiksuse vastu, tuleb toodet kasutada
teravilja varases kasvufaasis, kõrsumise alguses - teise kõrresõlme moodustumise faasis (BBCH
30-32). Kõige soodsam keskkond selle haiguse levikuks on teistkordselt külvatud, rikkalikult
väetatud ja tihe kultuur.
Nisu ja tritikale jaoks kasutada sõltuvalt nakatumisest kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni
(BBCH 30-59). Silmlaiksuse vastu pritsimist teostatakse kõrsumise algusest kuni teise kõrresõlme
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moodustumiseni (faasis BBCH 30-32). Nii hävitatakse ka varalevivad lehehaigused (lehelaiksus,
jahukaste). Lehehaiguste vastu pritsimist teostatakse sõltuvalt nakatumisest kõrsumise algusest
kuni viimase lehe täieliku lahtiminekuni (BBCH 39 – kõrsumise lõpp). Viljapeadel helelaiksuse
vastu profülaktilist pritsimist teostatakse õitsemise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 51-59).
Odra ja kaera jaoks kasutada kõrsumise algusest kuni viljapeade esimeste ohete ilmnemiseni
(BBCH 30-49). MIRAGE® on pikaajalise toimega, omab profülaktilisi ja raviomadusi. On väga
efektiivne odra-triiptõviku vastu.
RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISKI VÄHENDAMISE ABINÕUD
MIRAGE® kuulub vastavalt FRAC-klassifikatsioonile toimemehhanismi järgi G1-rühma ja
vastavalt SBI (sterooli biosünteesi inhibiitorid) liigitusele - 1. klassi. Sellele rühmale kuuluvate
ainete resistentsus seenhaigustele on teada, kuid pole andmeid ristresistentsuse kohta fungitsiidide
suhtes, mis kuuluvad 2. SBI-klassi.
Selleks, et vältida resistentsuse teket tuleb:
• Järgida kehtestatud koguste kasutamist.
• Pritsimine teostada optimaalsetes tingimustes.
• Korduspritsimisel kasutada erineva toimemehhanismiga tooteid.
• Kasutada parimaid pritsimistehnoloogiaid.
SEGAMINE TEISTE TAIMEKAITSEVAHENDITEGA
Lisateavet MIRAGE® segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega on võimalik leida tootja
infomaterjalist, veebilehelt või pöörduda tootja esindaja poole.
LAHUSE SEGAMINE
Vajalik toote kogus tuleb kõigepealt segada väikse vee kogusega, seejärel segada segistis ja valada
veega täidetud pihustisse. Pritsimise ja vaheaegade ajal peab segisti olema sisse lülitatud. Kogu
pritsimislahus tuleb kohe ära kasutada. Tühjad pakendid tuleb loputada puhta veega ning
loputusvesi valada pritsimislahusesse. Enne töö alustamist tuleb prits reguleerida, kontrollida selle
paagi, torude, düüside puhtust. Iga kord pärast pritsimist või toodete vahetamise korral pesta pritsi
paak, torud ja düüsid puhta veega.
TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE
Toote valamisel pritsimisseadmesse ja umbes 30 sekundi ootamise järel, kuni valguvad välja
viimased tilgad, tuleb pakend loputada. Tootejäägid ei tohi ära kuivada. Kohaldatakse
integreeritud loputuse või kolmekordse loputuse meetodeid. Pihustisse ehitatud pakendite
loputamisseade loputab pakendeid veejoaga survetugevusega kuni 3-5 baarini. Loputuse järel
loputusvesi valada pritsimislahusesse.
Kolmekordse loputuse meetodi korral on soovitatav täita 25-30 protsenti pakendist puhta veega ja
pärast korgi tihedalt kinnikeeramist loksutada, keerutada pakendit 30 sekundit, et vesi satuks selle
kõikidesse nurkadesse. Seejärel valada loputusvesi pritsimislahusesse. Protseduuri korratakse
vähemalt kolm korda, kuni pakend näeb visuaalselt puhas.
Pritsi pesuvesi pritsitakse eelnevalt töödeldud põllule.
Vastavalt nõuetele tuleb loputatud pakendid koguda eraldi muudest mitteohtlikest jäätmetest
omavalitsuse poolt korraldatud olmejäätmetele ette nähtud jäätmete käitlussüsteemides.
Loputamata või loputatud mitte vastavalt eespool nimetatud nõuetele tootepakendid on ohtlikud
jäätmed ning neid tuleb käidelda kooskõlas ohtlike jäätmete käitlemisnõuetele (viiakse
spetsiaalsetesse ohtlike jäätmete kogumispaikadesse).
OHUTUSABINÕUD
Tuleb kanda kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid.
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Töö ajal ja preparaadi hoiustamiskohtades mitte süüa, juua ega suitsetada.
Käidelda ainult hästiventileeritavates ruumides.
Pärast tööd pesta ennast vee ja seebiga, loputada suud ja vahetada riided.
SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE
Toodet hoida ainult tootja originaalpakendis tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas
ruumis temperatuuril mitte alla -5 0C ja mitte üle +25 0C. Hoida eemal toiduainest ja
loomasöödast. Hoida eemal kuumusest ja lahtisest tulest. Hoida lastele ja teistele isikutele
kättesaamatus kohas.
ESMAABI
Allaneelamisel kutsuda esile oksendamine. Mitte anda midagi suu kaudu teadvusetule
kannatanule. Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Silma sattumisel loputada viivitamatult silmi jooksva veega vähemalt 15 min., pöörduda arsti
poole.
Kokkupuutel nahaga võtta 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: selle toote vastumürk puudub. Rakendada sümptomaatilist ravi. Allaneelamisel
teha maoloputus ja kasutada aktiivsütt.
Mitte anda kunagi midagi suu kaudu teadvusetule või krampides kannatanule.
Mürgistuse korral pöörduda mürgistusteabekeskusesse lühinumbril 16662.
Hädaabi telefon 112.
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 tootjapakendis, kuid tootja ei võta endale vastutust tagajärgede eest, kui on rikutud
preparaadi hoiustamis- ja kasutustingimusi.
MIRAGE® on registreeritud Makhteshim-Agan Industries Ltd kaubamärk.

4

