OPERA N®
Taimekaitsevahend.
FUNGITSIID
Kasutusvaldkond: Kaitsva ja raviva toimega süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks
teraviljadel ja maisil.
Toimeained: püraklostrobiin 85 g/l + epoksikonasool 62,5 g/l
Preparaadi vorm: suspoemulsioon
Eesti reg. nr.: 0331/10.12.09
Opera N võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toode sisaldab ohtlikke aineid püraklostrobiin, epoksikonasool, naftalahus ja 1,2bensisodiasoliin-3-üks.

Hoiatus
Ohudeklaratsioon:
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H361fd Arvatavasti kahjustab viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida
kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused (Ennetamine):
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida auru sissehingamist.
P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
Hoiatuslaused (Reageerimine):
P302 + P352 NAHALE SATTUMISEL: Peske rohke seebi ja veega.
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
Hoiatuslaused (Hoiustamine):
P405 Hoida lukustatult.
Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):
P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Keskkondlikud ettevaatusabinõud
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide)
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 15 m.
Esmaabimeetmed
Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda koheselt arsti poole ja võimalusel
näidata etiketti. Teadvusetuse korral hoida mugavas asendis ja pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel: Viia värske õhu kätte. Pöörduda koheselt arsti poole.
Kokkupuutel nahaga: Eemaldada preparaadiga kokkupuutunud riided ning jalanõud. Pesta
koheselt rohke vee ja seebiga, seejärel loputada veega. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti
poole.
Silma sattumisel: Loputada otsekohe põhjalikult rohke veega 15 minuti jooksul (silmalaud
avatud) ja pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Loputada koheselt suud ja seejärel juua rohkelt vett. Mitte esile kutsuda
oksendamist ilma arsti nõusolekuta. Pöörduda koheselt arsti poole.
ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT
TOOTE ETIKETTI
ET VÄLTIDA OHTU INIMESTELE JA KESKKONNALE, JÄRGIGE
KASUTUSJUHISEID.
Hädaabi telefon: 112, informatsioon avarii korral, telefon: +49 180 2273112
Partii nr.:
vaata pakendil
Valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida külma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0o C ja üle + 40o C.
Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, Postboks 4042, 2300 Copenhagen, Denmark
Tootja/pakkija: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Crop Protection Division, P.O. Box 120,
67114 Limburgerhof, Germany
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa,
Estonia, Tel.: 372 530 30755
Pakendi suurus: 5, 10 l
Toimemehhanism
Opera N sisaldab strobiluriinide rühma kuuluvat püraklostrobiini ja triasoolide rühma
kuuluvat epoksikonasooli.
Püraklostrobiin imbub väga kiiresti lehtede vahakihti, jagunedes kiiresti nii lehe pinnal kui
ka kudedes. See annab tõhusa pikaajalise ja ühtlase kaitse kogu lehe pinnale, nii lehtede
ülemisele kui alumisele poolele. Võimalikku varajast nakatumist saab vältida ennetava
pritsimisega ajal, kui seene eosed on langenud lehele. Edasist seene levikut lehe sisemusse
takistatakse nakatumisjärgse tõrjega.
Epoksikonasool imendub väga kiiresti taime lehtedesse ja liigub taimemahladega edasi
kasvukuhikutesse. Pärast esmast kiiret imendumist ja liikumist toimub aeglasem järelhajumine, mis tagab toimeaine võrdsema jaotumise ja pikema kaitseaja.
Epoksikonasool omab kaitsvat ja ravivat toimet, pärast nakatumist peatab ta kiiresti ja
efektiivselt seene kudede kasvu ja leviku.

Opera N toodetakse suspoemulsioonina (SE). Uue formulatsiooni väljatöötamisel on pandud
rõhku toimeainete mõju optimeerimisele, vihmakindlusele ja kultuuri kahjustavate mõjude
vähendamisele erinevate ilmastikutingimuste korral.
Opera N mõju kestab 3-5 nädalat, sõltuvalt kasutatud doosist, haiguse survest ja ulatusest,
sordi vastuvõtlikkusest, ilmastikutingimustest ja taimede kasvu kiirusest.
Opera N sobib kasutamiseks kõikidel teraviljadel. Tavaliselt ei kahjusta ta lehti ega
lehetuppesid. Siiski ei soovitata pritsida äärmuslikes ilmastikutingimustes (põud, kõrge
õhutemperatuur, ere päike jne.)
Opera N 2,0 l/ha kulunormi efektiivsus teravilja haigustele
Efektiivsus

Haigustekitaja ladinakeelne nimi

Hea mõju

Septoria tritici (Mycosphaerella graminicola)
Septoria nodorum (Stagonospora/Phaeosphaeria/
Leptosphaeria nodorum)
Puccinia striiformis
Puccinia recondita
Puccinia hordei (P. simplex/anomala)
Pyrenophora (Drechslera) tritici-repentis
Cochliobolus sativus (Bipolaris/Drechslera
sorokiana, Helmintosporium sativum)
Pyrenophora (Drechslera/Helmintosporium)teres
Pyrenophora graminea
Rynchosporium secalis
Ramularia collo-cygni
Puccinia coronata
Stagonospora (Septoria) avenae
Keskmine mõju Blumeria (Erysiphe) graminis

Haiguse nimi
Kõrreliste helelaiksus
Kõrreliste helelaiksus
pähikul
Kollane rooste
Pruun e. lehe rooste
Odra-leherooste
DTR e. nisu-pruunlaiksus
Kõrreliste pruunlaiksus
Võrklaiksus
Odra-triiptõbi
Äärislaiksus
Ramularia
Kroonrooste
Helelaiksus kaeral
Kõrreliste jahukaste
Füsioloogilised laigud

Opera N 1,2 l/ha kulunormi efektiivsus maisil
Efektiivsus

Haigustekitaja ladinakeelne nimi

Haiguse nimi

Hea mõju

Helmintosporium spp.
Kabatiella maydis
Fusarium spp.

Lehelaiksused
Maisi tõusmepõletik
Fusarioosid

Kasutamisõpetus
Teraviljadel: 1,0-2,0 l/ha, max 2 pritsimist intervalliga 21 päeva, ooteaeg 35 päeva.
Maisil: 1.2 l/ha, max 1 pritsimiskord. Viimane pritsimine enne koristust kasvufaasis 51
(tõlviku loomise alguseni).
Opera N võib kasutada järgmistes kasvufaasides:
Suvi- ja –talinisu: kasvufaas 30–65 (kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni)
Suvi- ja talioder: kasvufaas 30–59 (kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni)
Rukis, tritikale, kaer: kasvufaas 30–59 (kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni)
Mais: kasvufaas 32–51 (2. varresõlm kuni tõlviku loomise alguseni).

Opera N on laia tõrjespektriga ja kõrge efektiivsusega järgmiste taimehaiguste tõrjel:
Kultuur

Haigus

Nisu

-Jahukaste*
-Kollane rooste
-Pruunrooste
-Nisu-pruunlaiksus (DTR)
-Helelaiksus lehel/pähikul*

2,0

30–49
30–59
49–65
30–65
30–65

Oder

-Jahukaste*
-Pruunrooste
-Äärislaiksus
-Võrklaiksus

2,0

30–39
39–59
30–49
30–59

Kaer

-Jahukaste*
-Kroonrooste
-Jahukaste*
-Pruunrooste
-Äärislaiksus

2,0

30–59
30–59
30–49
49–59
30–49

-Jahukaste*
-Pruunrooste
-Kollane rooste
-Helelaiksus lehel/pähikul*

2,0

Rukis

Tritikale

Kulunorm l/ha Kasvufaas BBCH

2,0

30–49
49–59
30–59
30–59

Mais

-Lehelaiksused
1,2
32-51
-Maisi tõusmepõletik
-Fusarioosid
*Haiguste tugeva surve korral on efektiivsuse tõstmiseks soovitatav lisada erineva
toimeviisiga fungitsiide.
Tali- ja suvinisu
Opera N kasutakse nakatumise alguses (profülaktiliselt) rooste, nisu-pruunlaiksuse (DTR) ja
septorioosi tõrjeks. Hilisemal pritsimisel kasvufaasis 49-59 (viljatupe avanemisest kuni
loomise lõpuni) viljapeadel levivate haiguste tõrjeks soovitatakse Opera N kasutada
kulunormiga 1,0 l/ha. Strobiluriiniresistentsete Septoria tritici rasside esinemisel on soovitatav
lisada Opus või Juventus 90, kõrgendatud triasoolide kogus tõrjub edukalt resistentseid tüüpe.
Talioder, -rukis ja -tritikale
Opera N kasutakse nakatumise alguses (profülaktiliselt) jahukaste, äärislaiksuse, rooste ja
võrklaiksuse ning tritikalel ka septorioosi tõrjeks.
Enamikul nende kultuuride sortidel piisab rooste, võrklaiksuse ja septorioosi tõrjeks ühest
pritsimisest kasvufaasis 37-49 (lipulehe ilmumisest kuni viljatupe avanemiseni).
Suvioder ja kaer
Opera N kasutakse nakatumise alguses (profülaktiliselt) jahukaste, äärislaiksuse, rooste ja
võrklaiksuse ning kaera pruunlaiksuse tõrjeks.
Enamikul odra ja kaera sortidel piisab võrklaiksuse, kaera pruunlaiksuse ja rooste tõrjeks ühest
pritsimisest kasvufaasis 32-49 (teise kõrresõlme ilmumisest kuni viljatupe avanemiseni).
Mais
Kasuta Opera N’i alates lehestiku haiguste ründe alguses. Maisil võib teha maksimaalselt ühe
pritsimise kõrsumise faasis, kui peavarrel formeerub teine kõrresõlm (kasvufaas 32) kuni
tõlviku loomise alguseni (kasvufaas 51).

Pritsimissegu valmistamine
Enne pritsisegu valmistamist tuleb prits, kate, pihustid ja filtrid hoolikalt pesta sobiva
puhastusvahendiga. Täida pritsipaak ¾ ulatuses puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik
kogus Opera N samaaegselt segades ja täida paak ülejäänud koguse veega. Segisti tuleb jätta
tööle nii transportimisel kui pritsimisel. Pritsimislahus tuleb kasutada kohe pärast
valmistamist. Opera N on segatav fungitsiididega Bell, Comet, Juventus 90, Opus, Tango
Super, insektitsiidiga Fastac ning kasvuregulaatoritega Cycocel ja Terpal. Segu kasutatakse
koheselt valmistamise järel.
Pritsimine
Lehtede ühtlaseks katmiseks peab pritsi poom asetsema taimedest 40-45 cm kõrgusel.
Pritsida ainult tuulevaikse ilmaga (tuule kiirus kuni 4 m/s). Hoida ettenähtud vahemaad
lahtisest veekogust. Pritsimislahus peab ühtlaselt katma ettenähtud taime osad. Pritsimisel
hoiduda ülekatetest. Soovitav veekulu: 150-250 l/ha.
Pritsi puhastamine
Pärast preparaadi kasutamist tuleb koheselt puhastada kõik pritsi seadmed nii seest kui ka
väljastpoolt alljärgnevalt: 1.Lahjenda töölahus mitmekordselt veega ja tühjenda prits täielikult
eelnevalt töödeldud põllul. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak
uuesti äsja pritsitud kultuurile. 2.Täida paak pesemiskohas puhta veega ja lisa vajalik kogus
pritside pesuvahendit. Pritsi mõne minuti jooksul pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega
lahust paagis 15 minutit. Tühjenda prits. 3.Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega.
Loputa paaki veega 5 minutit ja lase vesi välja läbi poomide ja pihustite. Jälgi, et pesu- ja
loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett. 4.Võta
ära pihustid ja filtrid ning pese need pesuainetega eraldi.
Hoiustamine
Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, kuivas, hästi
ventileeritavas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +40°C. Hoida otsese päikesekiirguse
ja soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Tagatud säilimisaeg kinnises
tehasepakendis on kaks aastat valmistamisest. Mitte laduda konteinereid kõrgematesse
virnadesse kui 2 m, et vältida toote kahjustamist.
Ohutusnõuded
Pärast töö lõpetamise pesta käed ja katmata kehaosad. Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb
täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel
hoolikalt puhastada.
Pakendite kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist
loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.
Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid anda üle ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Pakendi purunemisel: Väljavoolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on
täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike
jäätmete käitlejale.
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi
kasutada pritsi oma täitmisseadmeid.

Tootja vastutus
Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti
praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste
eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede
resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette
näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava
mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute
tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.
 - BASF registreeritud kaubamärk

