Mirador Xtra
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID
Preparaadi vorm:
Toimeaine:
Kasutusala:

Eesti reg. nr.
Pakend:
Valmistamise kuupäev:
Tootepartii number:

Suspensioonikontsentraat (SC)
200 g/l asoksüstrobiin, 80 g/l tsüprokonasool
Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks
tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, kaeral, tali- ja
suvitritikalel ning tali- ja suvirapsil.
0250/27.02.04
1 l, 5 l, 10 l, 20 l
vaata pakendilt
vaata pakendilt

Sisaldab ohtlikke aineid: asoksüstrobiin, tsüprokonasool, etoksüülitud alkoholid C16-18.
Mirador Xtra`t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
NB! Mirador Xtra`t on lubatud kasutada rapsi õitsemise ajal. Pritsida ainult ainult õhtul,
öösel või varahommikul, kui mesilased ja teised tolmeldajad putukad ei lendle enam või
pole alustanud aktiivset lendlust.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi. 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 vee ja seebiga. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka
silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise
korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus
kontsentraati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile
ega kutsuge esile oksendamist.
Vastumürk: Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.
Hoiutingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise
kuupäevast alates. Taimekaitsevahendit hoitakse selleks sobivas ruumis, taimekaitsevahendi
väikese koguse puhul ka selleks ettenähtud konteineris või kapis, mis on lukustatud ja millel on
mürgise aine puhul kasutatav hoiatusmärk. Taimekaitsevahendit hoitakse eraldi toidust,
ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist taimekaitsevahendiga. Hoiukoha täpsemad
nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi
kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“. Hoida kuivas, vältida otsest päikesevalgust ja
temperatuuri alla 0ºC ja üle 35ºC. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et
vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.
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. Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse
valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki
või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on
keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Ettevaatust
H302
H332
H360D
H410
P261
P264
P280
P308 + P313
P391
P501
EUH208
EUH401
SP1

Allaneelamisel kahjulik.
Sissehingamisel kahjulik.
Võib kahjustada loodet.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Vältida auru ja pihustatud aine sissehingamist.
Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosad.
Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
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).

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.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja: ADAMA Registrations B.V., P.O. Box 355, 3830 AK Leusden, Holland
Tootja/pakendaja: Syngenta Supply AG – Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011
Toimemehhanism
Mirador Xtra sisaldab kahte erinevasse keemilisse klassi kuuluvat toimeainet ja seetõttu sobib
kasutamiseks fungitsiidide suhtes resistentsete seenepopulatsioonide tõrjeks.
Asoksüstrobiin (strobiluriin) pidurdab spooride idanemist, mütseeli kasvu ja spooride
moodustumist. Mõjub spooridele ja kasvavale seenehüüfile ning pärsib seene hingamist.
Süsteemne, translaminaarne ja kaitsev toime avaldub alljärgnevalt:
1. toimib taime pinnal ja peatab haiguse enne kui see kahju tekitab;
2. kinnitub taime pinnale;
3. tungib taime kudedesse ja liigub läbi lehe, kaitstes mõlemat lehepinda haiguse eest;
4. liigub taimesoontesse.

Asosküstrobiin annab parima tulemuse, kui seda pritsitakse enne haiguse ilmumist või haiguse
varajases arengufaasis. Asoksüstrobiinil on taimedele lisaks rohendav mõju st taimede lehed
püsivad kauem rohelised, väheneb taimede abiootiline stress ning suureneb potentsiaalne saak.
Tsüprokonasool (triasool) on kontaktse, süsteemse ja translaminaarse toimega. Takistab
ergosterooli biosünteesi ja mütseeli kasvu. Absorbeerub taime assimileerivate osade kaudu
enamjaolt ühe tunni jooksul. Liigub ksüleemis akropetaalselt (tõusva vooluga). Selline
süsteemne liikumine tagab toimeainete leviku taimes ja kaitseb seda ärauhtumise eest.
Toimespekter
Teraviljad:
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis )
Helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)
Helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)
Nisu pruunlaiksus ehk DTR (Drechslera tritici repentis, Pyrenophora tritici repentis)
Roosted (Puccinia spp.)
Odra-võrklaiksus (Pyrenophora teres)
Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)
Ramulaaria (Ramularia colo-cygni)
Füsioloogilised laiksused
Osaline mõju:
Silmlaiksus (Tapesia yallundae)
Raps:
Ristõieliste kuivlaiksus (Alternaria brassicae)
Hahkhallitus (Botrytis cinerea)
Valgemädanik (Sclerotinia sclerotiorum)
Osaline mõju:
Ristõieliste mustmädanik ehk fomoos (Phoma lingam)
Ristõieliste ebajahukaste ((Peronospora parasitica)
Kasutusaeg ja kulunormid
Teraviljad
1 või 2 pritsimiskorda.
Ühekordsel pritsimisel 1,0 l/ha. Kahekordsel pritsimisel kasutada jaotatud kulunormi 0,5+0,5
l/ha intervalliga 21 päeva.
Raps
1,0 l/ha, 1 pritsimine
Pritsimise aeg
Oder, kaer – BBCH 31-59 (1.kõrresõlmest kuni loomise lõpuni).
Tali- ja suvinisu, rukis, tritikale – BBCH 31-69 (1.kõrresõlmest kuni õitsemise lõpuni).
Raps – BBCH 61-70 (esimeste õiepungade avanemisest kuni õitsemise lõpuni).

Parim tulemus saadakse, kui pritsitakse enne haiguse lööbimist või haiguse varases arengufaasis.
Vee kulu: 200 - 400 l/ha (optimaalne 200 l/ha).
Ooteaeg: 35 päeva.
Paagisegud
Preparaati võib kasutada segus mitmesuguste taimekaitsevahenditega. Soovitav on paagisegu
sobivust eelnevalt katsetada.
Töölahuse valmistamine
Pritsipaak täidetakse 1/4-1/3 puhta veega ja alustatakse segamist. Seejärel lisatakse vajalik kogus
preparaati, täidetakse paak veega jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise
ajal.
Pritsimistehnoloogia
Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel
määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 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 pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud, voolikud
puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja
põhjavee reostumist.
Resistentsus
Käesoleva toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete seenetüvede
kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate
soovituste saamiseks võtke palun ühendust edasimüüjaga.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk.
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab kahjude
eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Olemasolevate või tekkivate resistentsete
seenetüvede vastu võivad fungitsiidid osutuda väheefektiivseks ning selle tulemusena saak
väheneb. Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta tootja
ega selle edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidide ebatõhusus
resistentsete tüvede korral. Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel
teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa
tootja selle eest vastutada.

