GLOBAZTAR 250 SC
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Toimeaine: asoksüstrobiin 250 g/L (22.9 % w/w)
Preparaadi vorm: Suspensioonikontsentraat (SC)
Kasutusala: Laia toimespektriga strobiluriinfungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja
talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, suvi- ja talitritikalel ja rukkil.
Lubatud ainult professionaalseks kasutuseks. GLOBAZTAR 250 SC võib osta ja kasutada
ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Sisaldab ohtlikke aineid asoksüstrobiin; naftaleen ja alküülnaftaleensulfoonhapete
naatriumsool/formaldehüüd kondensaat.
Kasutuspiirang: GLOBAZTAR
pinnaveekogudest.
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Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Hoiatus ja ohutuslaused
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332 – Sissehingamisel kahjulik.
H410 – Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

HOIATUS

P261 – Vältida pihustatud aine sissehingamist.
P264 – Pärast käitlemist pesta hoolega käed.
P312 – Halva enesetunde korral võtke ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või pöörduge arsti poole
P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P337+P313 – Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
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.
P391 – Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 – Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
SP1 – Mitte saastada vett toote või selle pakendiga (mitte puhastada
pritsimisseadmeid pinnaveekogude lähedal, vältida saastamist läbi lauda ja teede
drenaažide)
SPe3 – Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast
puhvervööndist 5 m pinnaveekogudest.

1

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

Pakend: 0.25 L, 0.5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L
Eesti reg-nr: 0676/27.06.17
Partii number / valmistamise kuupäev: vaata pakendilt................................................................
Säilivussaeg: 2 aastat........................................................................................................................
Hoiustamine: Hoida külma eest.......................................................................................................
Enne kasutamist loksutada.............................................................................................................
Enne kasutamist loe läbi pakendi märgistus.
KESKKONNAOHTLIKKUS
Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja
kanalisatsiooni.
ESMAABI
Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst (võimalusel näidata pakendi
märgistust).
Allaneelamisel: Loputada suud veega. Mitte kutsuda esile oksendamist.
Sissehingamisel: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetage kannatanu pikali, nii et ta
saaks hingata.
Nahale sattumisel: Loputada nahka rohke veega. Eemaldage koheselt seljast saastunud riided.
Silma sattumisel: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitme minuti
jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui need on. Loputada veel kord.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja:
GLOBACHEM N.V.
Brustem Industriepark,
Lichtenberglaan 2019
B-3800 Sint-Truiden - Belgium
Tel: +32 (0)11 78 57 17
Fax: +32 (0)11 68 15 65
globachem@globachem.com
www.globachem.com

Maaletooja
turustaja:
Scandagra Eesti AS
Tähe 13 Viljandi,
71012 Estonia
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

Tootja ja pakendaja: GLOBACHEM N.V.
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KASUTUSJUHEND
ÜLDINE INFORMATSIOON
GLOBAZTAR 250 SC on laia toimespektriga süsteemne strobiluriinfungitsiid, mis sisaldab
asoksüstrobiini. Asoksüstrobiinil on nii translaminaarsed kui kaitsvad omadused. Asoksüstrobiin
pärsib seente hingamist. See toimemehhanism on erinev teistest fungitsiidide rühmadest. Kui
GLOBAZTAR 250 SC kasutatakse segus, peab jälgima, et see oleks kombinatsioon teiste
fungitsiidide rühmade toodetega. Resistentsuse kujunemise riski vähendamiseks peaks toodet
alati kasutama mahutis seguna või segama teiste fungitsiididega, millel on teistsugune toime.
GLOBAZTAR 250 SC kasutamine annab kultuurile hea kaitse, tagab kultuuril rohelise lehepinna
ning kõrge efektiivsuse haiguste vastu, seeläbi võib tõusta kultuuri saagikus.
OPTIMAALSED KASUTAMISE TINGIMUSED.......................................................................
GLOBAZTAR 250 SC tuleks kasutada teravilja aktiivse kasvu ajal, heades ilmastikutingimustes
ning piisava mullaniiskuse korral.
KULTUURISPETSIIFILINE INFORMATSIOON
Kultuur
Suvi- ja talinisu

Suvitalitritikale

Rukis

Toimespekter

Kulunorm
l/ha

Kõrreliste helelaiksus lehtedel
(Septoria tritici),
Nisu kollane rooste (Puccinia
striiformis),
Pruunrooste (Puccinia recondita),
Kõrreliste jahukaste (Blumeria
graminis),
Nisu pruunlaiksus (Pyrenophora
tritici-repens);
ja Pruunrooste (Puccinia recondita),
Nisu kollane rooste (Puccinia
striiformis),
Äärislaiksus
(Rhynchosporium
secalis),
Kõrreliste jahukaste (Blumeria
graminis),
Nisu pruunlaiksus (Pyrenophora
tritici-repens),
Kõrreliste helelaiksus lehtedel
(Septoria tritici);
Nisu
pruunrooste
(Puccinia
recondita),
Äärislaiksus
(Rhynchosporium
3

Kasutus
aeg**

0,5-1,0

Maksimaalne
pritsimiskordade
arv*
2

0,5-1,0

2

BBCH
31-69

0,5-1,0

2

BBCH
31-59

BBCH
31-69

Suvi- ja talioder

Kaer

secalis),
Kõrreliste jahukaste (Blumeria
graminis);
Võrklaiksus (Pyrenophora teres),
Odra-leherooste
(Puccinia
hordei),
Kõrreliste jahukaste (Blumeria
graminis),
Äärislaiksus
(Rhynchosporium
secalis);
Kaera-kroonrooste (Puccinia
coronate sp. avenae),
Kaera-triiptõvik
(Pyrenophora
avenae);

0,5-1,0

2

BBCH
31-59

0,5-1,0

2

BBCH
31-59

*Minimaalne intervall pritsimiskordade vahel on 14 päeva. Maksimaalselt on lubatud
kasvuperioodil kultuuri kohta pritsida 1 l/ha.
Kahekordsel pritsimisel 0,5 + 0,5 l/ha.
** BBCH 31-59 – 1. kõrresõlmest kuni loomise lõpuni
BBCH 31-69 – 1. kõrresõlmest kuni õitsemise lõpuni
Ooteaeg: 35 päeva
GLOBAZTAR 250 SC kasutamisel saadakse parim tulemus kui pritsitakse enne haiguse
lööbimist või haiguse varajases arengufaasis. Teraviljadel on aktiivne kasv neli kuni kuus
nädalat, samal ajal toimub kõrre pikenemine, kuid see võib olla ka pikem, kui pritsitakse lipulehe
ilmumise või lipulehe keelekese faasis.
Enne pritsima asumist kontrollige kultuuri ja hinnake haiguse arengut. Hindamisel kasutage
asjakohaseid tugisüsteeme või pöörduge vastava koolituse saanud spetsialisti poole.
SEGAMINE JA PRITSIMINE
Vee kogus
Pritsimisel kasuta vähemalt 200 l/ha vett. Tihedama kultuuri puhul suurenda vee kogust 250-300
l/ha kohta, et parandada taimede kattuvust pritsimislahusega.
Pritsimistehnoloogia
Tavapäraste terviljakultuuride pritsimisel kasuta pritsimisseadmeid, mis on varustatud keskmise
kvaliteediga pihustitega ja vähemalt 2 baarise rõhuga.
Töölahuse valmistamine..................................................................................................................
ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA PAKENDIT. Enne pritsimislahuse valmistamist täita
paak puhta veega, seejärel panna segisti tööle ja alustada segamist. Valada vajalik kogus
GLOBAZTAR 250 SC pritsipaaki. Lisada ülejäänud vesi, samal ajal hoida segisti töös.
Pritsimise ajal hoida segisti töös ning vältida ülekatteid. Tühjaks saanud pakend loputada
hoolikalt kolm korda puhta veega ning valada loputusvesi pritsimislahusesse.
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Paagisegud
GLOBAZTAR 250 SC võib segada tebukonasooli, klorotaloniili ja epoksikonasooliga.
Lisainformatsiooni saamiseks segude sobivuse kohta võtke ühendust tootja esindaja või kohaliku
müügispetsialistiga.
PIIRANGUD
GLOBAZTAR 250 SC suhtes on teatud õunasordid väga tundlikud. Ettevaatusabinõuna ei tohiks
preparaati kasutada, kui naabruses on õunapuud ning kui on oht, et pritsimislahus võib kanduda
naaberpuudele.
GLOBAZTAR 250 SC kasutada taimedel, mis on heades kasvutingimustes koos piisava
mullaniiskusega. Vältida pritsimist ajal, mil taimedel on stress. Tulemuseks võib olla ebapiisav
tulemus haiguste tõrjel.
RESISTENTSUSE OHJAMINE
GLOBAZTAR 250 SC sisaldab toimeainet asoksüstrobiin, mis kuulub strobiluriinide (Qol
fungitsiidid) keemilisse klassi. Fungitsiidide resistentsuse vältimise komitee klassifikatsiooni
järgi hinnatakse strobiluriinide keemilise klassi toimeainete resistentsusriski kõrgeks.Toodet
kasutatakse haiguse varases arengufaasis või ennetavalt, kui on oht haiguse tekkeks. Kasutamisel
mitte tugineda toote ravivale potentsiaalile Resistentsete seenetüvede tekke vältimiseks on
soovitatav rakendada integreeritud taimekaitset ja järgida taimekaitseprogrammis integreeritud
taimekaitse juhiseid. Vajadusel kasutada erineva toimemehhanismiga fungitsiide. Mitte kasutada
Qol fungitsiide teravilja pritseprogrammides rohkem kui kaks pritsimiskorda kasvuhooajal.
ISIKUKAITSEVAHENDID JA HÜGEENINÕUDED
Taimekaitsetöö tegemise ajal kanda sobivaid isikukaitsevahendeid nagu kaitseriietust,
kemikaalikindlaid kindaid, kaitsesaapaid, peakatet, tihedalt liibuvaid kaitseprille või -sirmi, mida
saab vajaduse korral kasutada tavaliste prillide peal ja hingamisteede kaitsevahendit.
Vältida toote silma sattumist.
Toote kasutamise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
Taimekaitsetöö vaheajal pestakse nägu ja käsi.
HOIUKOHA NÕUDED
Taimekaitsevahendit hoida selleks sobivas ruumis, väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud
konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk.
Hoida eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga.
Hoida taimekaitsevahendit loetava märgistusega originaalpakendis hoiutingimustes, mis tagavad
taimekaitsevahendi säilimise kasutuskõlblikuna. Hoida tihedalt suletuna, kuivas ning eemal
soojusallikatest. Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pakend tuleb pärast tühjendamist
loputada vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi lisada pritsimislahusesse. Tühjaks saanud
pakendid hoida hoiuruumis kuni üleandmiseni ohtlike jäätmete kogumiskohta.
TARNETINGIMUSED
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kõik meie poolt tarnitud
kaubad on kvaliteetsed ja kasutamiseks sobivad. Kuid me ei saa kontrollida toote hoiustamist,
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käitlemist, segamist, kasutamist samuti ilmastikutingimusi enne ja pärast toote kasutamist, mis
võivad mõjutada toote efektiivsust. Seega kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja
kontrollivälistest teguritest. Ostja ja kasutaja kannavad kõik kulud, mis kaasnevad kasutamise,
käitlemise ja/või ladustamise mitteeesmärgipärase tegevusega, eeldades, et kasutamine,
käitlemine ja/või ladustamine toimub vastupidiselt märgitud juhistele. Kuna tootja ei saa
kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada. Kõik
soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Lisaküsimuste korral toote
kasutamise kohta võite pöörduda meie personali või edasimüüjate poole.
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