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MAATILAN MORFI I       Myyntipäällyksen teksti 
 
 
KASVITAUTIEN TORJUNTAAN       

Varoitus 
 

    

 
Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. 
Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. 
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering 
eller misstanke om exponering: Sök läkar-hjälp. 
Valumat on kerättävä. Samla upp spill. 
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst. 
Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen jätepisteeseen. 
Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän 
avstjälpningsplats. 

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

Sisältää fluatsinamia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller fluazinam. Kan ge upphov 
till allergisk reaktion. 

 

 
Tehoaine:   dimetomorfi  200 g/l  

 fluatsinami 200 g/l 
    

Valmistetyyppi: SC 
 
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
 
Käyttötarkoitus: Perunaruton torjuntaan perunalla 
 
Ympäristöhaittojen ehkäisy: 
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. 
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä seuraavat 
suojaetäisyydet vesistöihin vesieliöiden suojelemiseksi: 

 

Käyttökohteet 

Suutintyyppi 
Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1) 

50 % 
vähennys 

75 % 
vähennys 

90 % 
vähennys 

peruna 10 m 5 m 3 m 3 m 
1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien 

tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta 
www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja 

käyttöpaineet.  

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus


Maatilan Morfi I / 23.11.2018 

 

Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä 
ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. 

 
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja 
tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen. 

 
Suojainohjeet: 
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä 
suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on 
käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa 
hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. Torjuntatulosta tarkasteltaessa ja 
muissa työvaiheissa, joissa työntekijä on kosketuksessa ruiskutettuun kasvustoon, 
työntekijän on käytettävä suojapukua ja suojakäsineitä. 
 
Käytön rajoitukset: 
Varoaika: 7 vrk 
 
Resistenssin hallinta:  
Maatilan Morfi I  -valmisteen tehoaineista dimetomorfi kuuluu vaikutustavaltaan CAA-
fungisideihin, FRAC-ryhmä 40, ja fluatsinami FRAC-ryhmään 29. 
Resistenssin ehkäisemiseksi, käytä valmistetta korkeintaan  4 kertaa kasvukaudessa.  
Vuorottele erilaisten vaikutusmekanismin omaavien valmisteiden kanssa.  
 
Käyttöohje: 
Ensimmäisen käsittelyn ajankohta riippuu tautipaineesta ja sääolosuhteista. Ensimmäinen 
käsittelykerta kannattaa tehdä viimeistään rivien sulkeutuessa, jotta saadaan täysi hyöty 
ennaltaehkäisevästä tehosta. Uusintakäsittely tehdään 7-14 päivän välein, ennen näkyviä 
taudinoireita. Noudata alla olevan taulukon annostusta. Lyhyintä käsittelyväliä (7 päivää) 
suositellaan, kun perunaruton riski on suuri. Maatilan Morfi I a voi käyttää yksittäisenä 
käsittelynä torjuntaohjelmassa, tai jopa 4 kertaa peräkkäin. 
Käytetään osana perunaruton torjuntaohjelmaa. 

 
Käyttömäärät: 

  

Kasvi Taudinaiheuttaja Käyttömäärä 
l/ha 

Käyttöajankohta/ 
kehitysvaihe 

Huomautus 

Peruna Perunarutto 0,75–1,0 Mukulakehityksen 
alkuRänsistymisen alku 
(BBCH 40-89) 
 (viimeistään 7 päivää 
ennen sadonkorjuuta) 

Pidä suositeltu 
käyttöväli 

 
Vesimäärä 150–300 l/ha 
Max 4 käsittelyä/kasvukausi. 
 
Vaikutustapa: Maatilan Morfi I  on kasvitautien torjunta-aine, joka sisältää sekä kasvissa 
liikkuvaa systeemistä tehoainetta (dimetomorfi) sekä kosketusvaikutteista tehainetta 
(fluatsinami).  
Dimetomorfi ennaltaehkäisee perunaruttoa pysäyttämällä munasienten itämisen.  
Fluatsinami estää sientä tunkeutumasta käsitellyn lehden läpi 

 
Huomioitavaa: 
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Kasvuston tulee olla hyvässä kasvussa ruiskutusta tehdessä. Se ei saa olla kärsinyt 
kuivuudesta tai aikaisemmista käsittelyistä. Varmista hyvä levitystasaisuus. Valmiste on 
sateenkestävä kuivumisen jälkeen, eli normaalisti 3 tunnin sisällä.  
 
Maatilan Morfi I a ei saa sekoittaa öljyyn tai tensideihin.  
 
Säilytettävä suojassa pakkaselta sekä erillään elintarvikkeista sekä kylvösiemenistä.  
 
 

 
Luvanhaltija: xxx 
Edustaja Suomessa: xxx 
Rekisterinumero: 3503 
Nettotilavuus: 000 
Valmistuserä: 000 
Valmistuspäivä: pp.kk.vvvv 

 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi 
kasvinsuojeluaineena 23.11.2018 

 


