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Flexity®

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Flexity on fungitsiid jahukaste tõrjeks suvi- ja talinisul,  
suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel ning 
silmlaiksuse tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja 
talitritikalel

1 L ℮

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Toimeaine: metrafenoon 300 g/l

Eesti reg-nr: 0337/13.12.07

Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed 
kasutajad.

Ettevatust
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida 
kasutusjuhendit.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
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.
P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödü pöörduda arsti poole.
P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. 
SP1Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee 
lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida temperatuuril 0 oC kuni + 40 oC.

Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil!

Ametlik esindaja Eestis BASF UAB, postkast 14, Laagri, 
Saue vald 76491 Harjumaa, Tel. 372 530 30755

Loa valdaja: BASF A/S ,Ved Stadsgraven 15, 2300 Copenhagen S Taani, 
Tel. +45 32 66 07 00

Tootja/pakkija: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Saksamaa

Hädaabi telefon: 112
Tootjafirma infotelefon: +49 180 2273 112
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ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT 
TOOTE ETIKETTI

Toime
Flexity on profülaktilise ja raviva toimega fungitsiid teraviljadele jahukaste ja silmlaiksuse 
tõrjeks. Flexity kasutamine kasvufaasis 30 – 35 (kõrsumise algusest kuni kuni 5. 
kõrresõlme moodustumiseni) vähendab silmlaiksusesse nakatumist.

KASUTUSJUHEND
Jahukaste tõrjeks kasutatakse Flexity’t kasvufaasides 30 – 79 (kõrsumise algusest kuni 
vahaküpsuseni) suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel.
Maksimaalselt 2 pritsimiskorda 21 päevase intervalliga.
Kulunorm: 0,5 l/ha.
Ooteaeg: 35 päeva.

Silmlaiksuse tõrjeks kasutatakse Flexity’t kasvufaasides 30 – 35 (kõrsumise algusest kuni 5.
kõrresõlme moodustumiseni) suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel 
Pritsimiskordi 1.
Kulunorm: 0,5 l/ha
Ooteaeg: 35 päeva

Vee kogus 
Soovitatav vee kogus on 150 – 250 l/ha. Minimaalset vee hulka kasutada kui lehestik on 
suhteliselt väike ja taimed on kergelt märjad või kastesed. Maksimaalset vee hulka kasutada 
kui taimede lehestik on suur.

Paagisegud
Flexity’t võib kasutada koos teiste teravilja toodetega nagu Biathlon 4D, Comet, Cycocel 750, 
Fastac 50, Juventus 90, Tango Super, Opera N ja Terpal. Jälgi segamise järjekorda.
Pritsimislahus tuleks kasutada kohe pärast valmistamist.

Resistentsus
Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste 
tüved. Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on väga raske eelnevalt kindlaks 
määrata, kuna see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koosmõjust. 
Seda arvesse võttes ei vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud 
fungitsiidi ebapiisav toime resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse 
riski soovitab BASF alati kinni pidada etiketil antud soovitustest.

Pritsimissegu valmistamine
Pritsipaagi täitmisel hoida ohutut vahemaad ja vältida vee võtmist lahtisest veekogust.
Enne pritsipaagi täitmist puhastada paak hoolikalt sobiva paagipesu vahendiga (vaadata 
viimati kasutatud preparaadi etiketti) ja eemaldada võimalikud setted. Sama teha pihusti 
otsikutega, pihustusseadmega ja filtritega. 
Täida ¾ pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne kasutamist loksuta preparaadi 
mahutit korralikult, lisa vajalik kogus Flexity’t pritsipaaki ja seejärel lisa ülejäänud vee kogus, 
jätkates pidevalt segamist. Segisti tuleb jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.

Pritsimine
Pritsimisel hoiduda ülekatetest ja pritsida ainult tuulevaikse ilmaga (alla 4 m/s). Lehtede 
ühtlaseks katmiseks peab pritsi poom asetsema taimedest 40 – 45 cm kõrgusel. Soovitud 
tulemuse saavutamiseks on tähtis, et pritsimislahus pihustatakse võrdselt kogu alale ja 
kaetakse ühtlaselt kõik taime rohelised osad.

Pritsi puhastamine
Pärast Flexity kasutamist tuleb kogu prits hoolikalt pesta. Selleks võib kasutada rasva 
lahustavat puhastusvahendit (näit. All Clear Extra, Mediator Clean), et kõik jäägid ja setted 
pritsipaagis, torudes, filtrites, pihustites jne. saaksid eemaldatud.

Jäätmete ja taara kahjutustamine
Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades 
integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. 
Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Preparaadi ülejäägid ja tühjendatud 
pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta

Säilitamine
Kaitsta järgnevate temperatuuride eest: alla 0 °C ja üle 40˚C. Kui ainet/toodet säilitada pikka 
aega ettenähtud temperatuurist kõrgemal, võivad muutuda toote omadused. Hoidke eraldi 
toiduainetest ja loomasöötadest. Kaitske niiskuse eest. Hoida eemal soojusallikast. Kaitske 
otsese päikesevalguse eest. 

Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide 
või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, 
happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).
Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute 
puhuks (Soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): 
näiteks nitriilkummi (0.4 mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.
Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166).
Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. 
põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 
13982 tolmu korral).
Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed
Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite 
käsitsemisel lõppkasutaja pakendis. Soovitav on kanda kinniseid töörõivaid. 
Säilitage töörõivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Esmaabimeetmed:
Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese 
ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses 
külili asendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud rõivad koheselt.
Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.
Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole. 
Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 
minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.

Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge 
kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu. 
Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), 
konkreetne vastumürk puudub.
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.
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