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MAATILAN FLUDIOKSO TRIO
Kasvitautien torjuntaan
Varoitus

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att
undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine:

fludioksoniili 25 g/l
difenokonatsoli 25 g/l
tebukonatsoli 10 g/l

Valmistetyyppi: FS
Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätohran sekä kauran siemenen
peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä
kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu
vesistöön tai viemäriverkostoon.
Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee
kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistettava, että siemen sekoittuu maaperään
myös vakojen päässä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai
nisäkkäiden ulottuvilla.
Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt
tuote poistettava.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja
tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
Resistenssin hallinta:
Maatilan Fludiokso Trio -valmisteen tehoaine fludioksniili kuuluu vaikutustavaltaan FRACryhmään 12 ja difenokonatsoli sekä tebukonatsoli ryhmään 3. Kahden vaikutustavan vuoksi
resistenssin ehkäisy on valmisteessa otettu huomioon.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä
suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on
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käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa
hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.
Peitattuja siemeniä käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä sekä hengitystiet altistavissa työvaiheissa
on lisäksi käytettävä hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.
Käyttöohje:
Vilja peitataan nestepeittauslaitteessa ko. laitteen käyttöohjeen mukaisesti ulkona tai
rakennuksessa, jossa on hyvä tuuletus. Koska eri valmisteiden juoksevuus vaihtelee ja
lämpötila vaikuttaa annostelupumppujen kapasiteettiin, on peittauslaitteisto kalibroitava
ennen peittaustyön aloitusta. Valmistetta voi käyttää 0 C asti.
Valmisteen käyttömäärä on 150-200 ml/100 kg siementä. Annos asetetaan siemenerässä
olevan saastunta-asteen mukaan.
Peittauksen tasaisuutta voi tarvittaessa parantaa laimentamalla tuotetta vedellä. Suurta
nestemäärää käytettäessä siemenet on kylvettävä samana vuonna.

Huomautukset:
Valmiste tehoaa seuraaviin viljan siemenlevintäisiin tauteihin:
- Kaikki viljalajit: itävyyttä heikentävät homesienet sekä lumihome syysviljoilla
- Syys- ja kevätvehnä: haisu-, kääpiöhaisu- ja lentonoki sekä ruskolaikku
- Ruis: korsinoki
- Ohra: lento- ja kätkönoki, viirutauti, verkkolaikku sekä tyvi- ja lehtilaikku
- Kaura: lehtilaikku ja avonoki
Valmiste on sekoitettava/ravisteltava huolellisesti ennen käyttöä. Peittauslaitteet
puhdistetaan lämpimällä vedellä. Puhdistusveden voi käyttää peittaukseen. Mikäli samalla
peittauslaitteella käytetään muita kuin vesipohjaisia peittausaineita, tulee laite puhdistaa
esimerkiksi etanolilla valmistetyyppiä vaihdettaessa.
Varastoimislämpötila – 5 - + 35 C.

Luvanhaltija: xxx
Valmistaja ja pakkaaja: xxx
Edustaja Suomessa: xxx
Rekisterinumero: 3341
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 000
Nettotilavuus: 000
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena
14.12.2015.
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–valmisteella peitattuja siemeniä sisältävien myyntipakkausten

Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu
peittauksesta varoittavalla, selvästi erottuvalla tekstillä:
"Sisältö käsitelty kasvinsuojeluaineella Maatilan Fludiokso Trio . Tehoaineet: fludioksoniili 25
g/l, difenokonatsoli 25 g/l ja tebukonatsoli 10 g/l. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin.
Peitattuja siemeniä käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä sekä hengitystiet altistavissa työvaiheissa
on lisäksi käytettävä hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä
kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu
vesistöön tai viemäriverkostoon.
Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee
kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistettava, että siemen sekoittuu maaperään
myös vakojen päässä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen
tai nisäkkäiden ulottuvilla.
Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt
tuote poistettava.
Myyntipakkaus viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.

