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Maatilan Tebukonatsoli     Myyntipäällyksen teksti 
   
Kasvitautien torjuntaan 
     
Varoitus 

     
    
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
Orsakar allvarlig ögonirritation.  
Epäillään vaurioittavan sikiötä. 
Misstänks kunna skada det ofödda barnet.  
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. 
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.  

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos 
sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om 
det går lätt. Fortsätt att skölja. 
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. 
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. 
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 
Valumat on kerättävä. 
Samla upp spill. 
Varastoi lukitussa tilassa. 
Förvaras inlåst. 
Sisältää propionihappoa ja hartsia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 
Innehåller  propionsyra och harts. 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:   tebukonatsoli  200 g/l       
 
Valmistetyyppi: EW 
 
Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät 
 
Käyttötarkoitus:  

Kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, 
kevät- ja syysrypsilla ja –rapsilla sekä siemenheinillä 

 
Käytön rajoitukset: 

Varoaika rypsillä ja rapsilla 56 vuorokautta, siemenheinällä 35 vuorokautta. 
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Käsiteltyjen siemenheinien olkia ei saa käyttää eläinten rehuksi. 
 
Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.  
 
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden 
suojelemiseksi viljaviljelyksillä 3 metrin ja öljykasvi- sekä heinien siemenviljelyksillä 10 metrin 
suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, 
suojaetäisyyksiä ei voi kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia.   
 
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- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa 
hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. 
 

Resistenssin hallinta 
Maatilan Tebukonatsoli:n tehoaine tebukonatsoli kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään 3, 
DMI-fungisidit. Riski resistenssin kehittymiselle tällä tehoaineella on keskinkertainen. Saman 
valmisteen tai valmisteen, jolla sama vaikutustapa, toistuva käyttö voi johtaa 
vastustuskykyisten tautikantojen kehittymiseen. Vastustuskyvyn kehittymisen estämiseksi 
suositellaan käytettäväksi valmistetta, jolla on toinen vaikutustapa, joko tankkiseoksena tai 
yksinään. 
 

Käyttöohje: 
Maatilan FTebukonatsolivoidaan käyttää kasvitautien torjuntaan viljassa, rapsissa, rypsissa ja 
siemenheinässä, alla olevan taulukon mukaisesti. 
 

Viljelykasvi Kasvitauti Käsittelyajankohta Käyttömäärä 

Vehnä Härmä (Blumeria graminis)*  
Keltaruoste (Puccinia striiformis) 
Ruskearuoste (Puccinia triticina) 
Ruskolaikku (Stagonospora 
nodorum). 
 
Tyydyttävä teho: 
Lehtilaikku (Septoria tritici)* 
Tähkäfusaario (Fusarium spp)  

BBCH 30- 69 1,25 l/ha 
Korkeintaan 1 annos 
per kasvukausi, 
jaettuna yhdelle tai 
kahdelle käsittelylle 

Syysohra Härmä (Blumeria graminis)*  
Ohranruoste (Puccinia hordei)  
 
Tyydyttävä teho:  
Ohran verkkolaikku (Pyrenophora 
teres)  
Rengaslaikku (Rhynchosporium 
secalis)  

BBCH 30- 69 1,25 l/ha 
Korkeintaan 1 annos 
per kasvukausi, 
jaettuna yhdelle tai 
kahdelle käsittelylle 

Kevätohra Härmä (Blumeria graminis)*  
Ohranruoste (Puccinia hordei)  
 

BBCH 30- 69 1,25 l/ha 
Korkeintaan 1 annos 
per kasvukausi, 
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Tyydyttävä teho:  
Ohran verkkolaikku (Pyrenophora 
teres)  
Rengaslaikku (Rhynchosporium 
secalis)  

jaettuna yhdelle tai 
kahdelle käsittelylle 

Ruisvehnä Härmä (Blumeria graminis)*  
Keltaruoste (Puccinia striiformis)  
Ruskearuoste (Puccinia recondita)  
Ruskolaikku (Stagonospora 
nodorum).  
 
Tyydyttävä teho:  
Rengaslaikku (Rhynchosporium 
secalis)  

BBCH 30- 69 1,25 l/ha 
Korkeintaan 1 annos 
per kasvukausi, 
jaettuna yhdelle tai 
kahdelle käsittelylle 

Ruis Härmä (Blumeria graminis)*  
Ruskearuoste (Puccinia recondita)  
 
Tyydyttävä teho:   
Rengaslaikku (Rhynchosporium 
secalis)  

BBCH 30- 69 1,25 l/ha 
Korkeintaan 1 annos 
per kasvukausi, 
jaettuna yhdelle tai 
kahdelle käsittelylle 

Kaura Härmä (Blumeria graminis)*  
Rengasruoste (Puccinia coronata)  

BBCH 30- 69 1,25 l/ha 
Korkeintaan 1 annos 
per kasvukausi, 
jaettuna yhdelle tai 
kahdelle käsittelylle 

Siemenheinä Heinän ruoste (Puccinia spp)  
 
Tyydyttävä teho:  
Härmä (Blumeria graminis)* 
Mastigosporium ja 
Rengaslaikku (Rhynchosporium 
orthosporum) koiranheinässä 
Lehtilaikku (Helmintosporium spp) 
raiheinässä 

BBCH 31- 55 1,25 l/ha 
Korkeintaan 1 annos 
per kasvukausi, 
jaettuna yhdelle tai 
kahdelle käsittelylle 

Rapsi ja rypsi 
(talvi- tai kevät-
rapsi/rypsi) 

Kuivamätä  
(Leptosphaeria maculans, Phoma 
lingam)  
 
Pahkahome 
(Sclerotinia sclerotiorum)  
 
Tyydyttävä teho:  
Harmaahome  
(Botrytis cinerea) 
Taimipolte 
(Alternaria brassicae)  

Syksy 
BBCH 14-20 
 
kukinta, 
BBCH 60-69 

0,875 l/h 
 
 
1,25 l/h 
 
Käsittely vain syksyllä 
(phoma) tai keväällä 

* Härmä, täysi teho saadaan ennaltaehkäisevällä torjunnalla. Tartunnan jo tapahduttua 
käsittelyn teho on vain tyyydyttävä. 

 
Maatilan FTebukonatsolitehoaa erityisesti sellaisia kasvitauteja vastaan kuin: härmä, 
keltaruoste, ohranruoste ja pahkahome. Tuotteella on tyydyttävä teho tähkäfusaariota, 
lehtilaikkua, rengaslaikkua, ohran verkkolaikkua, harmaahometta ja taimipoltetta vastaan. 

 



Maatilan Tebukonatsoli / 29.12.2015 4 (4) 

Rapsin ja rypsin käsittely syksyllä: Syysrapsin kuivamätä (Phoma) käsitellään syksyllä 
kehitysasteella BBCH 14-20. Huomioi, että käsittely syksyllä kuivamätää vastaan voi alentaa 
öljykasvien kasvukorkeutta. Tämä ei vaikuta negatiivisesti talvehtimiseen tai satoon. 

 

Huomautukset: 
Maatilan FTebukonatsolivoidaan sekoittaa useiden muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa. 
Orus 200 EW torjuu kasvitauteja heti kasvuston kasvunlähdön jälkeen, kun lämpötila on 
noussut yli 6 °C 
Voimakkaassa auringonpaisteessa ja yli 25 °C lämpötiloissa torjunta on tehtävä klo 20.00 
jälkeen tai ennen klo 06.00. 

 Sade ei heikennä valmisteen tehoa tunnin jälkeen käsittelystä. 

 

Luvanhaltija: xxx 

Valmistaja ja pakkaaja: xxx 

Edustaja Suomessa: xxx 

Rekisterinumero: 3342 

Nettotilavuus: 000 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXXXX 
 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 
29.12.2015. 
 
 


