
 

PROPERTY® 180 SC 
Taimekaitsevahend 
Fungitsiid 
 
Kaitsva ja raviva toimega fungitsiid jahukaste tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, 
talirukkis, talitritikales, speltanisus ning kaeras.   
 
Toimeaine: püriofenoon 180 g/l (16.5% w/w) 
Preparaadi vorm: Suspensioonikontsentraat  
Sisaldab ohtlikku ainet püriofenoon. 
 
Eesti reg-nr: 0660/16.02.17 
Pakendite suurused: 0,2 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2 l, 5 l,10 l 
 
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt. 

Tootepartii number: vaata pakendilt. 

Fungitsiidi Property 180 SC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.   

 
Loa valdaja: 
ISK Biosciences Europe N.V. 
Pegasus Park 
De Kleetlaan 12B box 9 
B-1831 Diegem, BELGIA 
 
Tootja: 
ISK Biosciences Europe N.V. 
Pegasus Park 
De Kleetlaan 12B box 9 
B-1831 Diegem, BELGIA 
 
Maaletooja ja turustaja: 
 
 
 
 

 
 
Hoiatus! 
 
Ohulaused 
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe. 



H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 
Hoiatuslaused 
P102  Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. 

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. 
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. 
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes vastavalt kohalikele 
eeskirjadele. 
 
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. 
 
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte 
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). 
 
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. 
 
PROPERTY® 180 SC on suspensioonikontsentraat, mis sisaldab fungitsiidset 
toimeainet püriofenoon 180 g/l. 
 
 
KASUTUSTINGIMUSED 
PROPERTY® 180 SC on kaitsva toimega fungitsiid jahukaste (Blumeria graminis) 
ennetavaks tõrjeks teraviljades ja mõõdukalt raviva toimega jahukaste latentses faasis. 
 
Kultuurid: talinisu, suvinisu, talioder, suvioder, kaer, talirukis, talitritikale, speltanisu  
Maksimaalne individuaalne kulunorm: 0,5 l/ha 
Maksimaalne kogukulunorm kultuuri kohta: 1,0 l/ha 
Lubatud 2 pritsimist. Inervall 14 päeva. 
Pritsimise aeg:  

 nisu, rukis, tritikale ja speltanisu: BBCH 30-65 – kõrsumise algus kuni ja 
kaasaarvatud täieliku õitsemiseni (kasvufaas 65 – enamikel pähikutel on 
tolmlemine toimunud);  

 oder ja, kaer BBCH 30-49/50 - kõrsumise algus kuni enne loomise algust 
(kasvufaas 49/50 – viljatupp on avanenud ja enne kui esimene pähik on ilmunud 
lehetupest nähtavale)  

 
Mitte kasutada püriofenooni sisaldavaid tooteid rohkem kui kaks korda ühel kultuuril 
kasvuhooaja jooksul. 
 
 



KASUTUSJUHEND 
 
Resistentsuse ohjamine 
Resistentsuse ohjamise strateegia osana võib soovitada PROPERTY® 180 SC 
kasutamist. Resistentsuse ohjamise strateegia hõlmab tooteid, mis on efektiivsed 
jahukaste vastu ja mida saab kasutada kas segudena või siis järjestikku. Resistentsuse 
ohjamiseks võib kasutada ka mittekeemilisi meetodeid nagu näiteks viljavaheldust. 
 
Jahukaste tõrjumisel kasutada PROPERTY® 180 SC-d integreeritud taimekaitse 
strateegia osana, mis sisaldab ka teisi kontrollimeetodeid, kaasa arvatud teistsuguse 
toimeviisiga fungitsiide. PROPERTY® 180 SC toimeaine püriofenoon kuulub 
fungitsiidide arüülfenüülketoonrühma.  
 
3. Kultuurid 
PROPERTY® 180 SC-d kasutatakse järgmistel teraviljadel: tali- ja suvinisu, speltanisu, 
tali- ja suvioder, talirukis, talitritikale, kaer. 
 
3.1 Pritsimise aeg 
PROPERTY® 180 SC-d pritsida haiguse lööbimise alguses. Võib pritsida maksimaalselt 
kaks korda. Esimene pritsimine teha ennetavalt, haiguse alguses, enne kui haigus 
levima hakkab. Juhul kui on vajalik teine pritsimine, siis võib seda teha 2 nädalat hiljem 
olenevalt klimaatilistest tingimustest.  
 
3.2 Kulunorm 
PROPERTY® 180 SC kulunorm: 0,5 l/ha 
Vee kulu: 200-300 l/ha 
 
4. Järgnevad kultuurid 
Peale PROPERTY® 180 SC kasutamist teraviljadel pole piiranguid järgnevate kultuuride 
osas. 
 
5. Segamine ja pritsimine 
ENNE KASUTAMIST LOKSUTADA. 
Pritsi paak täita poolenisti puhta veega ja alustada segamist. Seejärel valada pritsi 
paaki vajaminev kogus toodet. Tühjad pakendid loputada hoolikalt kolm korda ja lisada 
loputusvesi pritsi paaki. Seejärel lisada pritsi paaki ülejäänud vesi. Töölahust segada 
kuni pritsimise lõpuni. Töölahust mitte teha rohkem kui vajalik. 
Juhul kui tehakse paagisegu, siis iga toode tuleb pritsi paaki lisada eraldi. 
 
PRITSI PUHASTAMINE 
Samamoodi nagu tühjad pakendid, tuleb ka pritsimisvarustus loputada kolm korda. 
Pritsi paak loputada puhta veega. Loputusvesi pritsida sellele kultuurile, mida on 
tootega pritsida lubatud.   
 
 
 
 



6. Paagisegud 
Resistentsuse ohjamise eesmärgil ja et tõrjutavate haiguste spekter oleks laiem, võib 
PROPERTY® 180 SC-d kasutada paagisegudes või erinevates tõrjeprogrammides koos 
fungitsiididega, millel on erinev toimemehhanism.  
Paagisegude tegemisel tuleb hoolikalt lugeda kasutatavate toodete etikette ja järgida 
neil olevaid soovitusi. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda kohaliku 
edasimüüja poole. 
PROPERTY® 180 SC-d sobib kasutada paagisegus järgmisi toimeaineid sisaldavate 
toodetega: fenpropidiin, fenpropimorf, epoksikonasool, protiokonasool, prokloraas, 
tsüprodiniil, tsüprokonasool, klorotaloniil, tsüprokonasool+propikonasool (katsetes on 
täheldatud segude füüsikaline kokkusobivus, ebasoodsaid mõjusid pole täheldatud 
efektiivsuse, selektiivsuse ja koristatud saagi kvaliteedi osas). 
 
7. Selektiivsus 
PROPERTY® 180 SC on väga selektiivne teraviljakultuuridele. Selle kasutamine ei 
põhjusta põllukultuuridele negatiivset mõju.  
 
8. Ohutusabinõud 
Soovitused ohutuks käitlemiseks: 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.  
Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.  
Kontsentraadi käitlemise ajal kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. 
Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit. 
 
Mõju keskkonnale: 
Pritsimise ajal vältida triivi tekkimist. 
Vältida vahendi või selle pakendi sattumist pinnavette või kraavidesse. 
 
Hoiustamine 
Hoida ohutus kohas, ainult originaalpakendis.  
Hoida pakend tihedalt suletuna. 
 
PROPERTY® on Ishihara Sangyo Kaisha Ltd, Jaapanis registreeritud kaubamärk 
 
 


