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Myyntipäällyksen teksti  

MAATILAN TRIBENURONI 750  
    

Rikkasvien torjuntaan    Varoitus 

 
 

 

       

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer med långtidseffekter. 

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Valumat on kerättävä. Samla upp spill. 

Sisältää tribenuroni-metyyliä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 

Innehåller tribenuron-methyl. Kan ge upphov till allergisk reaktion. 

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

 

Tehoaine:  Tribenuroni-metyyli 750 g/kg 

 

Valmistetyyppi: WG  

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

 

Käytön rajoitukset: 

Vilja voidaan käyttää rehuksi aikaisintaan 14 vrk:n kuluttua käsittelyn jälkeen. 

 

Käyttötarkoitus:  

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta ja 

ruisvehnältä  

 

Resistenssin hallinta: 

Tehoaine tribenuroni-metyyli kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään B 

(asetolaktaasisynteesin esto, ALS, sulfonyyriureat). Riski resistenttien rikkakasvikantojen 

kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen 

estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla 

lohkolla useana peräkkäisenä vuonna. 

 

Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. 

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 

metrin suojaetäisyys vesistöihin.  

 

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. 
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Suojainohjeet: 

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä 

suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä.  

  

Käyttöohje: 

Maatilan Tribenuroni 750 käytetään leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja 

kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä. Käsittely suoritetaan 

keväällä. 

Vaikutustapa: Maatilan Tribenuroni 750:n tehoaine leviää kasvin sisällä systeemisesti. 

Maatilan Tribenuroni 750 tehoaa hyvin useimpiin leveälehtisiin rikkakasvilajeihin, myös 

lemmikkiin, peippiin ja pihatähtimöön. Rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi 

käsittelyn jälkeen. Teho alkaa näkyä 1–3 viikon kuluttua rikkakasvien kellastumisena ja 

kuolemisena. Osa vaikeasti torjuttavista rikkakasveista ei kuole, mutta niidenkin kasvu 

pysähtyy tai juroo. Maatilan Tribenuroni 750 on hellävarainen korsiviljoille. 

 

 

Käyttömäärä  

Käyttökohde Suurin 

käyttömäärä 

Viljelykasvin  

kehitysaste (BBCH) 

Huomautukset 

Kevätviljat 

(vehnä, ohra, 

kaura) 

7,5 g/ha  14–23 (nelilehti – 

pensastumisvaihe) 

Paras teho rikkakasvien ollessa 

pieniä: sirkkalehtivaiheesta 

kaksilehtivaiheeseen 

Syysviljat 

(vehnä, ohra, 

ruis, 

ruisvehnä) 

10 g/ha 13–39 (kolmilehti – 

lippulehtivaihe) 

Käyttöajankohta kevät, kasvun 

alettua 

 

  

Käytä aina kiinnitettä, esim. Sito Plus 0,1 l / 200 l vettä (0,05 % nesteen määrästä) 

 

Vesimäärä: 100–200 l/ha 

 

Ruiskutusnesteen valmistaminen: 

Täytä säiliöön puolet vesimäärästä, ja lisää sen jälkeen Maatilan Tribenuroni 750 

sekoittajan ollessa käynnissä. Lisää loppu vesi ja kiinnite. Valmis ruiskutusneste on 

käytettävä saman päivän aikana.  

 

Jos Maatilan Tribenuroni 750:een sekoitetaan säiliössä tuotetta, joka vaatii suuremman 

kiinnitemäärän, noudatetaan sen aineen annostusohjeita. 

 

Sekoittuvuus: 

Maatilan Tribenuroni 750 sekoittuu useimpiin kasvinsuojeluaineisiin ja 

mikroravinneaineisiin. Epäilyttävissä tapauksessa voit tehdä koeseoksen astiaan. Vältä 

sekoittamasta useampaa kuin kahta valmistetta. Sekoittaessasi lisää ensin säiliöön Maatilan 

Tribenuroni 750 ja anna sen liueta muutama minuutti. Lisää sitten muut tuotteet jatkuvasti 

sekoittaen ja kiinnite viimeiseksi. 

 

Huomautukset 
Laajin ja nopein torjuntavaikutus saadaan, kun käsittely tehdään rikkakasvien ollessa 

pieniä: sirkkalehtivaiheesta siihen saakka, kun niissä on kaksi kasvulehteä. Ruiskutus 
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tämän jälkeenkin vaikuttaa yleensä tyydyttävästi, erityisesti niihin lajeihin, jotka ovat 

tehoaineelle herkkiä.  

 

Maatilan Tribenuroni 750:n teho herkkiin rikkakasveihin, kuten jauhosavikkaan, 

peltoemäkkiin, peippiin, peltosinappiin ja pihatähtimöön on yli 85 %; vähemmän herkkiin 

pelto-ohdakkeeseen, peltovalvattiin, karheapillikkeeseen, peltolemmikkiin ja kiertotatareen 

60–85 %. Teho  muihin tattariin, orvokkiin ja linnunkaaliin on heikohko. 

 

Vilja voi vaalentua tilapäisesti käsittelyn jälkeen. Vaalentuminen on yleisempää kaurassa 

kuin muilla viljalajeilla. Vaalentuminen ei vaikuta satoon. 

 

Kevätkäsittelyn jälkeen voi samalla kasvukaudella viljellä viljaa sekä syysrapsia mutta ei 

suojaviljaa eikä sinappia viherlannoitteeksi. Maatilan Tribenuroni 750 ei rajoita seuraavan 

vuoden kasvivalikoimaa.  

 

Jos vilja on käsitelty kasvukaudella jollain muulla sulfonyyliureaherbisidillä, ei suositella 

ruiskutusta Maatilan Tribenuroni 750:lla. Vain yksi Maatilan Tribenuroni 750 käsittely 

kasvukaudessa. 

 

Saavutetun tehon tarkastamiseksi voi jättää 25 neliömetrin käsittelemättömän alueen.. 

 

Ruiskun puhdistus 

Aloita ruiskutus aina puhtaalla ruiskulla. Tarkasta, ettei säiliössä ole tarttumia tai jäämiä 

edellisistä ruiskutuksista. Lue ennen ruiskun puhdistusta viimeksi käytetyn valmisteen 

käyttöohje. Useimmat tarttumat irtoavat pesuliuoksella 0,5 l All Clear Extraa / 100 l vettä.  

 

Kaikilla aineilla ruiskutuksen jälkeen: Huuhtele säiliö välittömästi päivän ruiskutustyön 

päätyttyä tai täytä säiliö vedellä niin, etteivät ruiskutusjäämät kuivu, vaikka samaa aineitta 

käytettäisiin seuraavana päivänä. Erityisesti "EC"-koostumukset (emulsiokonsentraatit) 

säiliöseoksissa ja/tai mikroravinteet voivat aiheuttaa säiliöön jäämiä, joita on hyvin vaikea 

saada pois niiden kuivuttua. Ruisku on puhdistettava perusteellisesti Maatilan Tribenuroni 

750:n jäämistä ennen kuin ruiskutetaan muita kasveja kuin viljoja. 

 

Pesuohje: 

1. Tyhjennä ruisku juuri käsitellylle viljalle. Ruiskutuksen päätyttyä huuhtele ruisku 

perusteellisesti puhtaalla vedellä. Huuhteluveden voit ruiskuttaa viljalle. Puhdista ruisku 

myös ulkopuolelta. Ruisku on tyhjennettävä kokonaan jokaisen huuhtelun ja pesun välillä. 

2. Täytä ruisku vedellä, 10–15 % säiliön tilavuudesta, ja lisää 0,5 l All Clear Extraa / 100 l 

vettä. Huuhtele letkut ja puomit, ja täytä sen jälkeen säiliö vedellä. Anna sekoituksen olla 

15 minuuttia käynnissä. Tyhjennä ruisku puomin kautta. Huuhtele säiliö ja puomi puhtaalla 

vedellä. Huuhteluvesi levitetään alueille, joilla se ei vahingoita puita tai arkoja 

viljelykasveja. Huolehdi siitä, ettei huuhteluvesi saastuta vesistöjä, kaivoja tai viemäreitä. 

3. Suuttimet, siivilät ja suodattimet puhdistetaan erikseen samalla pesuaineella ja 

samanvahvuisella liuoksella kuin ruisku. 

4. Huuhtele säiliötä ja ruiskua perusteellisesti 5 minuuttia samalla huuhteluvettä puomista 

ruiskuttaen. 

 

HUOM: Jos ruiskussa ei ole huuhtelusuutinta, täytä säiliö kokonaan, ja lisää 0,5 l All Clear 

Extraa / 100 l vettä. 
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Luvanhaltija: xxx 

Valmistaja: xxx 

Edustaja Suomessa: xxx 

Rekisterinumero: 3297 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 

Nettopaino tai -tilavuus: 000 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 

6.2.2015. 


