Plenum
Taimekaitsevahend
INSEKTITSIID
Preparaadi vorm:
Kasutusala:

Vees dispergeeruvad graanulid (WG)
Süsteemse toimega insektitsiid naeri-hiilamardika tõrjeks suvi- ja
talirapsil.
Toimeaine:
500 g/kg pümetrosiin
Eesti reg-nr:
0440/15.03.12
Pakend:
200 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Tootepartii number:
vaata pakendilt
Sisaldab ohtlikku ainet pümetrosiin.
Plenum-it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi
Toimeaine kuulub püridiin-asometiini keemilise klassi. Mistahes 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. Kui naha ärritus püsib, pöörduda arsti
poole. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali
sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral mitte esile kutsuda
oksendamist, vaid pöörduda arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Märkus: Ärge kunagi
andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Säilitamistingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Hoida suletud pakendis, kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas, vältida
temperatuuri alla 0ºC ja üle +35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et
vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.
Pakendi purunemisel. Välja pudenenud preparaati mitte kasutada, vaid 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.

Hoiatus
H351
H410
P201
P280
P308 + P313
P391
P501
EUH401
SP1
SPe8

Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
Puhastada / Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel
põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud
kasutada ajavahemikus 22:00-05:00.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja: ADAMA Registrations B.V., P.O. Box 355, 3830 AK Leusden, Holland
Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection Monthey SA, Route de l'Ile au Bois BP 273, CH1870 Monthey, Šveits või Šveits või Syngenta Korea, Iksan Plant, 642 Sukam-dong, Iksan-si
Jeonbuk, Lõuna-Korea.
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
Toimemehhanism
Plenum on süsteemse toimega insektitsiid. Toimeaine pümetrosiin on uus keemiline ühend, mis
lisaks naeri-hiilamardikale tõrjub ka mõningaid imevaid kahjureid (lehetäid). Taimele sattudes
imendub pümetrosiin kiiresti rohelistesse lehtedesse ja kandub süsteemselt kogu taimesse. Mõjub
naeri-hiilamardikale otse peale sattudes. On kindlaks tehtud, et pümetrosiin blokeerib putuka
jalgade venitusretseptorid ja viib ta tasakaalust välja. Pümetrosiini toimel tekib naeri-hiilamardikal
hüperaktiivsus, tagajalgade halvatus, koordinatsioonihäired, toitumishäired ja lõpuks putuka
hävimine. Toimeaine ei mõjuta kahjurputuka kesknärvisüsteemi (erinevalt paljudest teistest
insektitsiididest). Toimeaine on täiesti uus, esialgu lõpuni uurimata. Peatab putuka toitumise kohe,
kuid surmav toime saabub teistest insektitsiididest aeglasemalt.

Kasutamine
Plenum-it võib kasutada kõikidel tali- ja suvirapsi sortidel.
Kultuur
Tali- ja
suviraps

Kulunorm
kg/ha
0,15

Kahjurid
Naerihiilamardikas
(Meligethes
aeneus)

Pritsimisaeg
Pritsitakse naerihiilamardika leviku korral
õiepungade moodustumise
algusest kuni õitsemiseni
(BBCH 51–59).

Viimane
pritsimisaeg
BBCH 59
Õiepungade
moodustumise lõpp
(esimeste nuppude
kroonlehed on
värvunud).

Pritsida päeval, naeri-hiilamardika aktiivse tegevuse ajal.
Tõrjekriteerium:
Õiepungade moodustumise algfaasis, kui õiepungad ei ulatu veel üle lehtede: 1-2 mardikat taimel.
Õitsemise eelselt, õiepungade faasis, kui õied pole veel avanenud: 2-4 mardikat taimel.
Pritsimiskordade arv: 1
Ooteaeg: Vee kulunorm: 200-400 l/ha
Vihmakindlus: 2 tundi pärast pritsimist
Fütotoksilisus
Tali- ja suviraps taluvad toodet hästi. Õigel kasutamisel ei ole toode fütotoksiline.
Tähelepanu kasutamisel!
Ohtlik mesilastele ja kimalastele. Mitte kasutada taimekaitsevahendit taimede õitsemise ajal. Mitte
kasutada taimekaitsevahendit umbrohtude õitsemise ajal.
Resistentsus
Käesoleval hetkel ei ole naeri-hiilamardika resistentsuse juhtumeid pümetrosiini suhtes teada.
IRACi (Insektitsiidide resistentsuse vältimise komitee) klassifikatsiooni põhjal on pümetrosiin
toimemehhanismi järgi ainuke 9B gruppi kuuluv insektitsiid, mida ei ole seni naeri-hiilamardika
tõrjeks kasutatud, seepärast on resistentsuse tekke risk vähemalt lähiajal ebatõenäoline.
Resistentsuse riski vähendamiseks tulevikus peaksid rapsikasvatajad järgima vastavaid soovitusi.
Iseäranis peaks tähelepanu pöörama piirkondadele, kus tekkerisk on suurem (rapsipõllu suur
pindala, külvikordade eiramine jms). Võimaliku resistentsuse vältimiseks tulevikus pritsige taimi
vaid siis, kui naeri-hiilamardikate arv taimel on ulatunud kahjuliku tasemeni (3–4 putukat taimel).
Vajadusel kasuta alternatiivse toimemehhanismiga tooteid.
Paagisegud
Paagisegu sobivust soovitame eelnevalt väikesel pinnal katsetada. Täpsema info saamiseks Plenum
kasutamise kohta paagisegus, konsulteerige toote edasimüüjaga.

Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täita 15% ulatuses veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus preparaati pritsipaaki
ja täita paak veega, jätkates segamist. Loputa tühja kanistrit 3 korda veega ja lisa loputusvesi
pritsipaaki. Paagisegu puhul lisa Plenum pritsipaaki esimesena, sega kuni toode on lahustunud.
Teised tooted lisage pritsipaaki üksteise järel kohe pärast insektitsiidi lisamist ja segage pidevalt.
Paagisegu võib koosneda kuni kolmest tootest (nende hulgas insektitsiid). Valmis töölahust tuleb
pidevalt segada ja koheselt ära kasutada.
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.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.
Tootja ei vastuta temast sõltumatute tegurite (nt väära kasutamise, säilitamise, eriliste
ilmastikutingimuste) tõttu tekkinud kahju eest. Kõik kasutussoovitused põhinevad tootja praegusel
kogemusel.

