AZOSHY
Taimekaitsevahend
Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks nisul, odral ja rapsil.
AZOSHY-t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Suspensioonikontsentraat, mis sisaldab 250 g/l asoksüstrobiini.
Pakendid:

1 L - 10 L (polüetüleentereftalaatkonteiner)
1 L - 20 L (suure tihedusega polüetüleenist konteiner)

Partii number: vaata pakendilt
Registreerimise number: 720/21.08.18
Loa haldaja:
Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, Planta 12,
30006 Murcia, Hispaania
Tootja ja pakkija:
Sharda Cropchem Ltd.
Domnic Holm
29th Road, Bandra (West)
Mumbai - 400050
India
Tel: + 91-22-66782800

HOIATUS
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada
mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.

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 10 m
pinnaveekogudest.
Sisaldab ohtlikke aineid: asoksüstrobiin; etoksüleeritud alkoholid C16-C18.
Koostisosad, mille äge mürgisus sissehingamisel ei ole teada, moodustavad segust 22 protsenti.
Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri
29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad
nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid
OLULINE TEAVE
KASUTAMISEKS AINULT PÕLLUMAJANDUSLIKU FUNGITSIIDINA
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Muud piirangud:
Resistentsuse vähendamiseks ei tohi samasse toimeainerühma (strobiluriin) kuuluvaid
fungitsiide kasutada üle kahe korra.
Puhvertsoon veekogudest: 10 m
Pakendite korduvkasutamine on keelatud.
Veekuu: 200 – 300 l/ha
NB! Kui töödeldaval alal on õitsvaid taimi, võib taimekaitsetöid teha ainult õhtul, öösel
või varahommikul, kui mesilased ja teised tolmeldajad putukad ei lendle enam või pole
alustanud aktiivset lendlust.
LUGEGE ETIKETIL OLEV TEAVE ENNE KASUTAMIST. Selle toote kasutamine
viisil, mis on vastuolus märgistusega, võib olla vastuolus kehtiva õigusega.

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
OHUTUSEESKIRJAD
ESMAABI
Enesetunde halvenemisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või selle
etiketti. Õnnetuse korral helistada HÄDAABI TELEFONILE 112.
Allaneelamisel: Loputada suud veega. Viivitamatult helistada mürgistusteabekeskusesse või
arstile.
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte, hingamise katkemisel teha kunstlikku
hingamist. Kutsuda arst.
Kokkupuutel nahaga: Eemaldada saastunud rõivad. Pesta saastunud ala rohke veega.
Kokkupuutel silmadega: Eemaldada koheselt kontaktläätsed (kui neid kantakse) ning
loputada rohke veega 20 minutit. Kontakteeruda koheselt arstiga (võimalusel näidata etiketti).
HOIUSTAMINE JA TAARA KAHJUTUSTAMINE
Hoida originaalpakendis, tihedalt suletuna ning nõuetele vastavas hoiukohas.
Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada
töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike
jäätmete kogumiskohta.
ÄRGE KASUTAGE tühja pakendit mistahes muul otstarbel.
Kaitske külma eest.

JUHISED KASUTAMISEKS
1. Piirangud või hoiatused
Kasutage AZOSHY-t taimede heade kasvutingimuste ja sobiva mulla niiskuse ajal. Vältige
halbu kasvutingimusi, mis võivad vähendada toote efektiivsust või põhjustada fütotoksilisust.
2. Toime ja tõrjutavad haigused
AZOSHY sisaldab strobiluriini rühma kuuluvat asoksüstrobiini, mis on laia toimespektriga
fungitsiid. Sellel on süsteemsed, translaminaarsed ja kaitsvad omadused.
Azoksüstrobiin inhibeerib seenhaigust. Selle toimemehhanism erineb teiste fungitsiidsete
rühmade toimest. Seda tuleks alati kasutada segus teiste toimemehhanismidega
fungitsiididega.
AZOSHY-t on kõige parem kasutada kaitsvaks raviks või haiguse varajases staadiumis.
2.1 Tali- ja suvinisu
Nisu-triiptõvik (Pyrenophora tritici-repentis)
Roosted (Puccinia spp.)
Helelaiksus (Parastagonospora nodorum)
2.2 Tali- ja suvioder
Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora teres)
Roosted (Puccinia spp.)

Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Kõrreliste jahukaste odral (Blumeria graminis f. sp. Hordei)
2.3 Tali- ja suviraps
Kuivlaiksus (Alternaria spp.)
Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)
3. Resistentsus
Käesoleva toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete seenetüvede
kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Ärge kasutage samasse toimeainerühma
(strobiluriin) kuuluvaid tooteid üle kahe korra järjest.
4. Töölahuse valmistamine ja pritsimine
Veenduge, et pritsimisseade on puhas ja õigesti seadistatud, et tagada õige doseerimine. Täida
pritsi paak poolenisti puhta veega ja alusta segamist. Loksutage toote pakendit ja lisage pritsi
paaki vajalik kogus AZOSHY-t.
Peske pakend põhjalikult, kasutades eelistatavalt pritsi pesuseadet või loputage pakend kolm
korda puhta veega ja valage loputusvesi pritsi paaki. Täitke pritsi paak vajaliku koguse veega
ja jätkake segamist kogu töötlemisoperatsiooni vältel.
Ärge jätke töölahust pritsi paaki pikemaks ajaks seisma.
Pärast pritsimist pesta prits põhjalikult vastavalt tootja juhistele ning vältida maapinna, pinnaja põhjavee reostumist.

ETTEVÕTTE NÕUSTAMISTEAVE
Järgnev ei moodusta osa Eesti taimekaitsevahendite õigusregulatsioonist, vaid
pakub täiendavat ettevõtte nõu toote kasutamise kohta.
AZOSHY sisaldab asoksüstrobiini, mis kuulub strobiluriinide rühma. AZOSHY-t tuleb
kasutada ennetavalt ja see ei sobi ravivaks vahendiks.
Kasutage AZOSHY integreeritud taimekaitse raames, mis sisaldab muid kontrollimeetodeid,
sealhulgas vajadusel teisi toimeaineid sisaldavaid fungitsiide kasutades.
Selleks, et vältida resistentsuse tekkimise riski, tuleks AZOSHY-t kasutada võttes arvesse
integreeritud taimekaitse soovitusi.
Tarne tingimused
Kõik tootja poolt tarnitavad kaubad on kõrge kvaliteediga ning kvaliteetsed, kuid kuna tootja
ei saa kontrollida nende ladustamist, käitlemist, segamist või kasutamist või
ilmastikutingimusi enne kasutamist, selle ajal ja pärast seda, mis võib mõjutada toote
efektiivsust, siis tootja ei vastuta lõpliku tulemuse eest.

