FUNGTIONTM
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid kõrreliste jahukaste, kõrreliste
helelaiksuse, roostete ja nisu pruunlaiksuse ehk DTR-i tõrjeks suvi- ja talinisul,
suvi- ja talitritikalel ning rukkil.
Toimeaine: tsüprokonasool 160 g/l, propikonasool 250 g/l
Preparatiivne vorm: emulsioonikontsentraat
Pakendid: 1, 5, 10 ja 20 l
Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Eesti registreerimise number: 0652/06.12.16
Loa valdaja: Sharda Euroopa b.v.b.a.
Jozef Mertenstraat 142, 1702 Dilbeek Belgia - telefon: +32 (0) 2 466.44.44
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Registreeritud kaubamärgid ja logod Sharda Worldwide Eksport Pvt.

ETTEVAATUST
Ohulaused :
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab viljakust.
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused ohu ennetamise kohta:
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P264 Peske käed põhjalikult pärast käitlemist.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitseriietust ja kaitseprille või kaitsemaski.

Hoiatuslaused reageerimise kohta:
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult
veega mitme minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse
ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P337 + P313 Kui silmade ärritus püsib, pöörduda arsti poole.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
Hoiatuslaused säilitamise kohta:
P405 Hoida luku taga.
Hoiatuslaused kahjutustamise kohta:
P501 Sisu ja konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Täiendavad EL hoiatuslaused:
EUH208 Sisaldab propikonasooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Vältimaks ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi
nõudeid .
Muud ohutuse / ettevaatusabinõude laused:
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.
Sisaldab ohtlikku ainet tsüprokonasool.
Põllule ei tohi pärast töötlemist minna muude toimingute tegemiseks enne, kui
lehepinnad on täielikult kuivanud.
Esmaabimeetmed:
Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake
arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske
kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage 15 minuti jooksul
rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise
korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral pöörduge
koheselt arsti poole. Mitte esile kutsuda oksendamist.
Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile
oksendamist.
Säilitamistingimused:
Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästiventileeritud kohas, vältida
temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC.
Pakendi purunemisel:

Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu
on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse
ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine:
Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend
vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse
valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike
jäätmete kogumiskohta.
Tutvuda etiketiga hoolikalt enne kasutamist!
Toimemehhanism
Mõlemad toimeained, tsüprokonasool ja propikonasool, absorbeeruvad taime
assimileerivate osade kaudu enamjaolt ühe tunni jooksul. Nad liiguvad
ksüleemis akropetaalselt (tõusva vooluga). Selline süsteemne liikumine tagab
toimeainete leviku taimes ja kaitseb neid ärauhtumise eest. Vaatamata sellele,
et tsüprokonasooli ja propikonasooli bioloogiline toimemehhanism võimaldab
preparaati kasutada raviks, profülaktikaks ja haigustekitajate tõrjeks, saadakse
parim tulemus, kui pritsitakse haiguse varases aktiivses arengufaasis.
KASUTUSJUHEND:
Kulunorm: 0,5 liitrit preparaati hektarile, kasvustaadiumis BBCH 30-59
(kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni).
Toimespekter
Suvi- ja talinisu
Kõrreliste helelaiksus (Septoria spp.)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Pruunrooste nisul (Puccinia recondita)
Nisu pruunlaiksus ehk DTR (Pyrenophora tritici-repentis)
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis)
Suvi- ja talitritikale
Kõrreliste helelaiksus (Septoria spp.)
Kollane rooste (Puccinia striiformis)
Pruunrooste tritikalel (Puccinia recondita)
Nisu pruunlaiksus ehk DTR (Pyrenophora tritici-repentis)

Rukis
Pruunrooste rukkil (Puccinia recondita)
Kollane rooste rukkil (Puccinia striiformis)
Parima tulemuse saamiseks pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmumisel.
Veekulu: 100 - 400 l / ha
Maksimaalne kasutuskordade arv: suviteraviljadel 1, taliteraviljadel 2
Töötlemiste vaheline ajavahemik: 21 päeva
Ooteaeg: 42 päeva
Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täita ½ osas puhta veega. Alustada segamist ja lisada vajalik kogus
FUNGTIONit pritsipaaki. Täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt
segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Pritsimislahust ära jäta pritsipaaki
seisma, vaid kasuta see koheselt ära.
Pritsimistehnoloogia
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi
korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku
ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline
kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides
preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.
Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pesta pritsimisvarustus. Loputada paak,
jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi
pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.
Resistentsus
Propikonasool ning tsüprokonasool on DMI (demetülatsiooni pidurdamine)
fungitsiidid ning on klassifitseeritud FRAC`i järgi gruppi G1.
Toimemehhanismiks on ergosterooli biosünteesi takistamine, mis on
klassifitseeritud keskmise resistentsuse riskiga. DMI fungitsiidid ei ole
ristresistentsed mitte ühegi tähtsama teravilja fungitsiidi klassiga. Kindlad
teravilja haigustekitajad on näidanud vähenenud tundlikkust DMI fungitsiidide
suhtes väikeste muutustena pikema aja jooksul. Viimastel aastatel on enamike
haigustekitajate tundlikkus DMI fungitsiidide suhtes püsinud stabiilsena ja ei
ole näidanud vähenemise märke erinevate kultuuride põldkatsetes või
praktilises kasutuses. Üldine resistentsuse risk propikonasoolil ja
tsüprokonasoolil on klassifitseeritud keskmiseks ja resistentsuse
vähendamiseks tuleb rakendada strateegiaid. Praktikas põhinevad
resistentsuse vähendamise strateegiad segude kasutamisel või vahelduvalt

fungitsiidide kasutamine, mis ei ole ristresistentsed. Resistentsuse ohu
vältimise strateegiad põhinevad järgnevatel soovitustel:
 Vältige tugeva infektsiooni korral (ravivad pritsimised) korduvat DMI
kasutamist ja kasutage toodete vaheldumist või segusid erineva
toimemehhanismiga fungitsiididega.
 Kasuta täiskulunormi, mis võimaldab tõrjuda efektiivselt erinevaid
haigustekitajaid.
 Järgi juhendis märgitud kulunormi ja kasutusaega.

