Konsole 250 SC
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Laia toimespektriga süsteemse toimega fungitsiid lehelaiksuste, roostete ja teiste haiguste tõrjeks nisul
ja odral, ristõieliste mustmädaniku, kuivlaiksuse, valgemädaniku, hahkhallituse ja jahukaste tõrjeks
rapsil, kuivlaiksuse ja mustkärna tõrjeks kartulil, ristõieliste kuivlaiksuse tõrjeks lillkapsal, brokolil.
Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat.
Toimeaine: 250 g/l asoksüstrobiin.
Pakend: 1 l, 5 l, 10 l
Konsole’it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikke aineid asoksüstrobiin, propaan-1,2-diool ja etoksüülitud alkohol.

Hoiatus!
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike jäätmete käitleja poolt.
SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada.
Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.
SPe3 - Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
pinnaveekogudest.
Säilitamine: Hoida vaid originaalpakendis. Pakendit säilitada tihedalt suletuna kuivas, pimedas, jahedas
ja hea ventilatsiooniga suletud ruumis. Säilitamistemperatuur 0° kuni +35° C, mitte lasta külmuda.
Säilitamisaeg: kinnises originaalpakendis 2 aastat valmistamise kuupäevast.
Eesti registreerimise nr. 693/31.01.18
Partii number/valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Loa haldaja ja pakendaja: ProKlass Products Limited, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, UK
Toote maaletooja ja turustaja:
AS OILSEEDS TRADE, Humala 2, 10617 Tallinn, Tel 657 7850, Fax 657 7851, oilseeds@oilseeds.ee
ESMAABI:
Halva enesetunde korral töö katkestada.

Mis tahes õnnetuse puhul on soovitav konsulteerida arstiga. Arstile näidata vastava taimekaitsevahendi
etiketti.
Kui taimekaitsevahend on sattunud nahale, tuleb vastavat kohta viivitamatult pesta voolava veel all
umbes 15 minutit.
Kui taimekaitsevahend on sattunud silma, tuleb neid viivitamatult loputada voolava veel all umbes 15
minutit.
Kui taimekaitsevahend on sattunud hingamissüsteemi, viia kannatanu värske õhu kätte.
Kui taimekaitsevahend on sattunud seedetrakti, ei tohi oksendamist esile kutsuda, kannatanu tuleb viia
raviasutusse.
Meditsiiniline abi: kannatanule tuleb anda meditsiinilist aktiivsütt. Maoloputuse tegemisel kaitsta
hingamisteid väljatuleva massi sissehingamise eest.
Isiklik ohutus. Preparaadi säilitamisel, transportimisel ja kasutamisel tuleb järgida kõiki
keskkonnakaitse, tööohutuse ja isikliku hügieeni eeskirju. Töötsoonis on söömine, joomine ja
suitsetamine keelatud. Töö tegemisel tuleb kanda peakatet, kasutada kaitseprille ja –kindaid, kinniseid
jalanõusid. Töö lõpetamisel tuleb iga kord end hoolikalt pesta ja riided vahetada. Ka individuaalsed
kaitsevahendid tuleb hoolikalt puhastada ja pesta.
SOOVITUSED KASUTAMISE KOHTA
Preparaadi kirjeldus.
Toimeaine: 250 g/l asoksüstrobiini (metüül(E)-2-{2-[6-(2-tsüanofenoksü)pürimidiin -4-iloksi]fenüül}=3-metoksüakrülaat).
Füüsilised omadused: helepruun läbipaistmatu vedelik.
Asoksüstrobiin on strobiluriinide rühma fungitsiid, mis tagab pikaajalise kaitse suure spektri
teraviljahaiguste vastu. Sellel on süsteemne, translaminaarne ja pikaajaline kaitsev toime.
Asoksüstrobiin pärsib spooride moodustumist ja seenemütseeli arengut taime pealispinnal ning samuti
haustorite moodustumist taime epidermi rakkudes. Biokeemiliselt pärsib asoksüstrobiin seenerakkude
mitokondrite hingamist ja väldib elektronide ümberpaiknemist seenerakkudes.
Kultuurtaimede vastupidavus. Kasutada Konsole 250 SC kasutusjuhendi kohaselt. Kultuuride taluvus
Konsole 250 SC suhtes on hea.
KASUTUSTINGIMUSED JA DOOSID:
Kasutusaeg:
Nisu ja oder. Parima kaitse tagab ennetav profülaktiline töötlemine või pritsimine haiguse kõige
varasemates arengustaadiumides. Optimaalne kasutusaeg on alates teravilja esimest kõrresõlmest kuni
lipulehe keelekese ilmumiseni (BBCH 31-39). Kasutades toodet kõrre moodustumise ajal on kaitse
kestus 4-6 nädalat. See võib olla ka pikem, kui toodet kasutada viljapea loomise ajal.
Vegetatsiooniperioodi teises pooles tagab toote Konsole 250 SC pritsimine teraviljade suurepärase
kaitse viljapea haiguste eest.
Tali- ja suviraps. Valgemädaniku, hahkhallituse ja ristõieliste kuivlaiksuse tõrjeks pritsida, kui haiguse
arenguks on tõenäoliselt tekkimas soodsad tingimused. BBCH 61-69 – õitsemise algus kuni lõpp.
Kartulid. Kartuli-kuivlaiksusega võitlemiseks pritsitakse haiguse esimeste tunnuste tekkides (BBCH 31
– 91 võrsumine kuni lehtede hävimine).
Lillkapsas, brokoli. Ristõieliste kuivlaiksuse tõrjeks pritsitakse leheroseti moodustumise ajal.

Töödeldav Kahjulik organism
kultuur
Tali- ja
suvinisu

Annus,
l/ha

Kõrreliste jahukaste
1,0
(Erysiphe (Blumeria)
graminis, pruunrooste
(Puccinia recondita), nisu
helelaiksus (Septoria
(Leptosphaeria) nodorum),
nisu-helelaiksus
(Mycosphaerella
graminicola/ Septoria
tritici), nisu-triiptõvik
(Drechslera/Pyrenophora
tritici-repentis),
(Microdochium nivale),
Fusarioos, Cladosporium
sp.
Tali- ja
Kõrreliste jahukaste
1,0
suvioder
(Blumeria (Erysiphe)
graminis), triiptõbi odral
(Pyrenophora teres), odraleherooste (Puccinia
hordei), kõrreliste
äärislaiksus
(Rhynchosporium secalis),
fusarioosid (Fusarium spp
Tali- ja
Ristõieliste kuivlaiksus
1,0
suviraps
(Alternaria brassicae,
Alternaria sp.), ristõieliste
kuivmädanik, hahkhallitus
(Botrytis cinerea /
Botryotinia fuckeliana),
ristõieliste mustmädanik
(Leptosphaeria maculans),
velgemädanik (Sclerotinia
sclerotiorum), ristõieliste
jahukaste (Erysiphe
cruciferarum)
Kartul
Kartuli-kuivlaiksus
0,5
(Alternaria solani),
(Alternaria sp.) Kartulimustkärn (Rhizoctonia
solani)
Lillkapsas, Ristõieliste kuivlaiksus
1,0
brokoli
(Alternaria brassicae)

Töötlemisaeg, Ooteaeg,
juhised,
päeva
märkused
kevadel (BBCH 35
31 – 69, esim.
kõrresõlm kuni
õitsemise lõpp)

Maksimaalne
töötlemiste arv
hooajal
1 -2

Vee
kogus
l/ha
100 300

kevadel (BBCH 35
31 – 59, esim.
kõrresõlm kuni
loomise lõpp)

1-2

100 300

kevadel (BBCH 21
61 – 69,
õitsemise algus
kuni lõpp)

1

100 500

haiguse
7
esimeste
tunnuste
tekkides (BBCH
31 – 91)
BBCH 35 – 39, 14
leheroseti
moodustumine

2 -3

100 400

1 -2

200 600

Ooteaeg. Ajavahemikud töötlemise ja saagi korjamise vahel peavad teravilja puhul olema vähemalt 35
päeva, rapsi puhul 21 päeva, kartulite puhul 7 päeva, lillkapsa, brokoli puhul 14 päeva.
Kasutamistehnoloogia. Kasutatakse pritsi, mille töörõhk on 2-5 baari. Reguleerida poomi kõrgus
olenevalt pihusti töö nurga asetusest 30-50 cm taimede kohale. Taimi ei tohi pritsida, kui tuule kiirus on

suurem kui 4 m/s ega juhul, kui taimed on märjad või kui on oodata vihma. Mitte pritsida liialt kuuma
ilmaga.
Töölahuse valmistamine.
Veenduge, et pritsipaak on puhas. Arvutage välja vajalik töölahuse kogus, et vältida töölahuse ülejäägi
tekkimist. Anum täita veega poolenisti (1/2). Enne kasutamist loksutage preparaadi mahutit korralikult!
Kallake pritsipaaki vajalik kogus Konsole 250 SC, lülitage segisti sisse ja täitke paak ülejäänud
vajamineva veega. Segamist jätkake ka pritsimise ajal. Tühjad mahutid loputada kolm korda puhta
veega ja loputusvesi lisada töölahusesse. Valmissegatud töölahust ei tohi paaki pikaks ajaks (nt
lõunasöögi ajaks või ööseks) seisma jätta.
Paagisegud. Toodet Konsole 250 SC võib kasutada segus enamike levinud taimekaitsevahenditega.
Spetsiifilised omavahel segamise piirangud ei ole küll teada, kuid kahtluse korral on mõttekas teha
proovisegamine.
Keskkonnakaitse nõuded.
Veeorganismidele väga toksilise mõjuga, võib pikaajalises perspektiivis veekeskkonda soovimatult
mõjutada. Keskkonnasaaste vältimiseks hoida originaalpakendis. Vältida taimekaitsevahendi ja selle
pakendi vette sattumist, pritsimistehnikat veekogude ja pinnavee lähedal mitte puhastada. Vältida
saastamist läbi hoovide ja teede drenaažide. Pritsi tühjendamine või pesemine puude või muude taimede
ja veekogude läheduses on keelatud. Taimekaitsevahendi kasutamisel järgida Hea
põllumajandustava/taimekaitsetava soovitusi.
Saastunud mulla puhastamine. Lekkinud preparaat koguda kokku liiva, saepuru või mullaga, seejärel
tuleb kemikaaliga läbiimbunud materjal kokku koguda erimärgistusega konteinerisse ning anda üle
ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi likvideerimine. Tühja taarat on keelatud muul otstarbel kasutada. Pärast tühjendamist tuleb
seda veega vähemalt 3 korda koheselt loputada, loputusvesi valada pritsimislahusesse. Tühi taara
koguda kokku ning viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Juriidiline vastutus. Kasutaja vastutab preparaadi kasutamisest tekkiva kahju eest kõikidel juhtudel,
millele tootja ei saa kontrolli kohaldada. Kõik soovitused tuginevad tootja teadmistel preparaadist.
Tootja garanteerib ettevõtte originaalpakendis oleva toote kvaliteedi. Tootja ei vastuta kahju eest, mille
põhjuseks on preparaadi vale säilitamine või kasutamine, kuna neile protsessidele tootja kontrolli
kohaldada ei saa.

