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Propi 25 Ec
Propi 25 EC

Laia toimespektriga fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljal (kaer, oder, suvi- ja talinisu, rukis),
suhkrupeedil, rapsil, rohumaadel ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel
Propi 25 EC
Taimekaitsevahend. fungitsiid Toimeaine: 250 g/l propikonasool
Eesti reg.nr.: 0497/05.02.13

Preparaadivorm: vesilahus

ETTEVAATUST
H302 – Allaneelamisel kahjulik
H317 – Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni
H318 – Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H410 – Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
EUH401 – Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas
P261 - Vältida pihustatud aine sissehingamist
P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski
P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga
P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord
P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
P362+P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust
P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda
P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada volitatud jäätmekäitlusettevõttes
SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Sisaldab ohtlikku ainet propikonasooli.
Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendilt

Loa valdaja:
Sharda Europe b.v.b.a
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek, Belgia
Tel : +32-2-4664444
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Tootja:
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Poola
Pakend: 5 l
Pakendi purunemisel:
Väljavoolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult
läbiimbunud. Seejärel koguda materjal spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
Taara kahjutustamine:
Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta
veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutatud pakendid koguda kokku ja anda üle
jäätmete kogumiskohta.
Hoiustamine: Hoida kuivas ja jahedas, kinnises originaalpakendis ja vastavalt etiketil toodud
soovitustele. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
Õigetes hoiutingimustes säilib preparaat vähemalt 5 aastat. Hoida külmumise eest. Säilitamiseks sobib
temperatuur mille alla -10°C ja üle +30°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2
meetrit, et vältida pakendi kahjustamist.
Ettevaatusabinõud: Preparaadiga töötades täita tööohutuse eeskirju. Pesta käed ja nägu kohe pärast
töö lõpetamist seebi ja veega. Vältida preparaadi nahale ja silma sattumist ning pritsimissudu
sissehingamist. Töötamise ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada.
Ravi abinõud: Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi. Spetsiifilist antidooti (vastumürki)
ei ole teada.
Esmaabi: Preparaadi nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga. Silma sattumisel loputada kiiresti
voolava vee all 15 minutit (silmalaud avatult). Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole.
Pritsimissudu sissehingamise korral toimetada kannatanu värskeõhu kätte. Vajadusel teha kunstlikku
hingamist. Pöörduda arsti poole.
Keskkonnaohtlikkus:
Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja
kanalisatsiooni.
Toimemehhanism:
Preparaat toimib juba haigestunud taimedele ravivalt, tõrjub haigustekitajat nakatumise ajal ja mõjub
profülaktiliselt, aidates ära hoida uut nakatumist.
Toimespekter:
Teraviljal
Puccinia striiformis (nisu kollane rooste)
Puccinia tritici (rukki leherooste)
Puccinia hordei (odra leherooste)
Puccinia graminis (harilik kõrrerooste)
Erysiphe graminis (kõrreliste jahukaste)
Fusarium spp. (fusarioosid)
Helminthosporium spp. (kõrreliste laiksused)
Pseudocereosporella herpotrichoides (silmlaiksus)
Pyrenophora teres (odra-võrklaiksus)
Rhynchosporium secalis (äärislaiksus)
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Septoria nodorum (helelaiksus viljapeades)
Septoria tritici (helelaiksus lehtedel)
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Kasutusjuhend:
Parim tulemus saadakse pritsimisel haiguse varases staadiumis.
Talinisu: jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel
lipulehe faasis. Kui selles staadiumis esineb haigust väga vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise
lõpuni.
Suvinisu: jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise
kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni. Kui selles staadiumis esineb haigust vähe, võib pritsimist
edasi lükata kuni loomise lõpuni.
Oder: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise kõrresõlme
moodustumisest kuni lipuleheni.
Kaer: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise kõrresõlme
moodustumisest kuni lipuleheni.
Talirukis: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel teise
kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.
Kulunorm:
0,5 l/ha, haiguste ilmumisel.
Ooteaeg: teraviljal ja kõrreliste heintaimede seemnepõllul 35 päeva, suhkrupeedil, rapsil ja kõrreliste
rohumaadel 28 päeva. Vee kulu: 200-300 l/ha
Pritsimiskordi: teravili, suhkrupeet (intervall 21 päeva), kõrreliste heintaimede seemnepõllud – 2; raps,
kõrreliste rohumaadel - 1.
Pritsimislahuse valmistamine:
Enne tööleasumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut.
Täita 1/3 paaki puhta veega, seejärel lülita sisse segisti ning lisavajalik kogus preparaati ning lõpuks
ülejäänud veekogus.
Pritsi puhastamine:
Tühjenda paak. Peale pritsimise lõpetamist pese paak, jaotustorud, voolikud. Selleks võib kasutada
soodat 2-4 kg 100 l vee kohta.
Segatavas teiste preparaadiga:
Propi 25 EC on segatav enamike taimekaitsevahenditega. Segamisel tuleb jälgida mõlema
segupreparaadi kasutusjuhendit ja veenduda, et kultuur on pritsimiseks õiges kasvustaadiumis.
Täpsemate soovituste saamiseks pöörduge Eestisse toimetaja firma või tema edasimüüja poole.
Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma
ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja
faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.
Sharda Europe b.v.b.a
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek, Belgium.
Tel : +32-2-4664444

