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         Myyntipäällyksen teksti  
        

MAATILAN DFKAANI 
   
 

Rikkakasvien torjuntaan 

       Varoitus/Varning 

 

           
 

 

 

Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.   

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögönirritation. 

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med lång-tidseffekter. 

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/… 

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 

mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 

VID KONTAKT MED ÖGÖNEN: Skölj försiktigt med vatten flera minuter. Ta ur eventuella 

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. 

Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Valumat on kerättävä. Samla upp spill. 

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 

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

 

Tehoaineet: 

Diflufenikaani 600 g/kg 

Metsulfuroni-metyyli 60 g/kg 

 

Valmistetyyppi: WG 

 

Käyttjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

 

Käyttötarkoitus:  

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta sekä rukiista ja 

ruisvehnästä. 
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Käytön rajoitukset: 

 Valmisteella käsitellyn viljan olkia ei saa käyttää ruokasienten kasvatusalustoissa. 

 

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

 

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden 

suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin: 

 

Käyttökohteet 

Suutintyyppi 

Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa alentava suutin 1) 

50 % vähennys 75 % vähennys 90 % vähennys 

Viljat 5 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. 

 

Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä 

ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. 

 

Kasvinsuojeluaine ja sen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa 

käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla 

(pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille 

tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. 

Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. 

 

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. 

 

Resistenssin hallinta: 

Diflufenikaani kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään F 1 (karotenoidisynteesin esto). Metsulfuroni-

metyyli kuuluu ryhmään B (asetolaktaasisynteesin esto, ALS, sulfonyyliureat). Riski resistenssin 

kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on vähäinen. Kestävien rikkakasvikantojen 

kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla 

lohkolla useana peräkkäisenä vuonna. 

 
 
 

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus
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Käyttöohje: 
 

Vaikutustapa 

Maatilan DFKaani on lehti- ja maavaikutteinen sitoutuen maan pintakerrokseen. Maatilan DFKaani 

imeytyy itävän rikkakasvuston versoihin. Rikkakasvuston jo päästyä kasvuvaiheeseen Maatilan DFKaani 

imeytyy myös lehtiin.  Mikäli käsittely Maatilan DFKaani -valmisteella suoritetaan kuivaan maahan, 

maksimaalinen vaikutus saadaan  vain jos sataa vettä viimeistään viikon kuluessa käsittelystä. Muussa 

tapauksessa Maatilan DFKaani vaikuttaa ainoastaan lehtien kautta, mikä saattaa jossain määrin vähentää 

sen tehoa. Rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi käsittelyn jälkeen. Taimet muuttuvat 

vaaleankeltaisiksi (kloroosi), minkä jälkeen kasvu pysähtyy kokonaan. Muutokset ovat havaittavissa 

tavallisesti 1-3 viikkoa käsittelystä.   

 

Suositukset 

Suositeltava Maatilan DFKaani annostus on 50 g/ha. Käsittely suoritetaan pensomisvaiheesta (DC 20) 

viimeistään korrenkasvun alkamiseen (DC 29).  Paras vaikutus saavutetaan maan kosteuden ollessa 

riittävä ja käytettäessä ainetta aikaisessa kehitysvaiheessa olevalle rikkakasvustolle. Maatilan DFKaani 

valmisteen vaikutuksen vahvistamiseksi voidaan käyttää ionitonta kiinnitettä annostuksella 0,1 l/ha. 

 

Käyttö, annostus, vaikutukset ja  käsittelyajankohta 

Viljelys-

kasvi 

Annostus, 

g/ha 

Rikkakasvi 

>95% teho 

Rikkakasvi, 

85- 95 % teho 

Rikka-kasvi, 70- 

85 % teho 

Käsittelyajankohta 

Ruis,  

syysvehnä, 

syysohra, 

ruisvehnä 

50 g/ha 

Maatilan 

DFKaani 

Peltosaunio 

Pihatähtimö 

 

Jääntirypsi/-

rapsi 

Lutukka 

Liuskakurjenp

olvi 

Peippi 

Kamomillasau

nio 

Taskuruoho 

Peltolemmikki 

Silkkiunikko 

Ketotädyke 

Pelto-orvokki 

 

Keväällä, 

BBCH 20- 30 

(versoutumisen 

alusta korrenkasvun 

alkuun)   

Kevätvehnä, 

kevätohra 

50 g/ha 

Maatilan 

DFKaani 

Kirjopillike 

 

Jääntirypsi/-

rapsi 

Lutukka 

Peippi 

Kamomillasau

nio 

Peltosaunio 

Rikkasinappi 

Pihatähtimö 

Ketotädyke 

Savikka 

Peltolemmikki 

Kiertotatar 

Pelto-orvokki 

Keväällä, 

BBCH 12- 30  

(2-lehtivaiheesta 

korrenkasvun 

alkuun)   

 

Joidenkin rikkakasvien kohdalla optimaalisten olosuhteiden vallitessa 25 g Maatilan DFKaani/ha on 

osoittautunut hyväksi käyttömääräksi. Tämä koskee lähinnä peltosauniota, pillikkeitä, lemmikkiä, 

lutukkaa ja pihatähtimöä.  

 

 

Maalajin merkitys 

Maan hyvä kosteus Maatilan DFKaani käsittelyn aikana ja sen jälkeen tarjoaa optimaalisen tehon. 

Pitkäaikainen kuivuus vähentää tehoa varsinkin kevyillä maalajeilla. Savi ja multa sitovat suuremman 

määrän torjunta-ainetta, hiekka ja sora puolestaan pienemmän määrän. Torjuntatulos on siksi parempi, jos 
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maa-aines on kevyttä. Teho jo taimettuneisiin rikkoihin on suurin maaperässä, jossa on korkea 

multapitoisuus. Yli 10 % multapitoisuuksissa pitkäaikaisvaikutus puuttuu.   

 

Sään merkitys 

Maatilan DFKaani vaikuttaa tehokkaasti myös alemmissa lämpötiloissa, jopa noin +5°C:ssa, mikäli 

rikkakasvi on aktiivisessa kasvuvaiheessa. Korkeammat lämpötilat edistävät rikkakasvien kasvua. Tällöin 

valmistetta varastoituu maahan ja lehtiin samanaikaisesti lisääntyy, mikä johtaa parempaan ja 

nopeampaan vaikutukseen. Täyden tehon saavuttamiseksi tarvitaan käsittelyn jälkeen 1-2 tuntia 

poutasäätä.    

 

Käsittelyä kausina, jolloin hallan mahdollisuus on olemassa, tulee välttää. Jos kasvusto on kärsinyt 

hallasta, on syytä siirtää käsittelyä, kunnes kasvusto on palautunut ennalleen. Kuivuuden, märkyyden, 

kasvitautien, ravinteiden puutteen tms. aiheuttamasta stressistä kärsivää kasvustoa ei tule milloinkaan 

käsitellä. 

 

Seuraava viljelys 

Viljoja ja syysöljykasveja voidaan viljellä seuraavana kasvina ilman rajoituksia. Viljeltäessä seuraavaksi 

syysöljykasveja maan tulee olla huolellisesti ja syvään äestetty. Seuraavina vuosina voidaan viljellä 

seuraavia kasveja ilman rajoituksia: viljaa (myös suojaviljaa), rapsia, rypsiä, perunaa, sokerijuurikkaita, 

herneitä, papuja ja pellavaa. Jos lohko joudutaan kylvämään uudelleen Maatilan DFKaani käsittelyn 

jälkeen, voidaan kylvää ainoastaan viljaa. Kuukauden sisällä käsittelystä voidaan kylvää vain kevätohraa, 

kevätvehnää tai kauraa. Pelto on kynnettävä ennen uusintakylvöä. Rikkakasvien torjuntaa tuotteilla, 

joiden tehoaineilla on sama vaikutustapa kuin Maatilan DFKaanin tehoaineilla (sulfonyyliureat, esim. 

Express, Gratil ja/tai muut diflufenikaania sisältävät valmisteet) ei suositella uusintakylvössä.     

 

Levitystekniikka 

Käsittely tulee suorittaa puomiruiskulla ja ruiskun tulee olla toimintatestattu ja oikein kalibroitu. Nopeus 

säädetään siten, että puomi liikkuu mahdollisimman vakaasti. Koska hyvä kattavuus parantaa torjunta-

aineen vaikutusta, suositellaan sellaisen suuttimen käyttöä, joka mahdollistaa keskinkertaisen tai hienon 

tippakoon. Suositeltavia suuttimia ovat viuhkasuuttimet (XR-, LU-) tai tuulikulkeumaa vähentävät 

suuttimet (AD-, DG-, TT-). Mikäli käytetään injektorisuuttimia (ID-, TD-, AI-) tulee paineen olla 

vähintään   4,5 bar. Yliannostusta ja tuulikulkeumaa tulee välttää. Tuulikulkeuma saattaa vahingoittaa 

muita kasvustoja. Suositeltava nestemäärä on 200- 400 l/ha. Suurempaa nestemäärää sovelletaan kuivissa 

olosuhteissa ja runsaissa rikkakasviesiintyvissä. Käytettäessä pieniä nestemääriä, vähemmän kuin 200 

l/ha, on olemassa riski, että ruiskuun joutuu sakkaa, joka saattaa aiheuttaa suuttimeen tukoksen ja 

epätasaisen levityksen, jolloin myös tehokkuus kärsii. Lisäksi riski kasvaa sekoitettaessa kahta tai 

useampaa valmistetta keskenään. Valmistetta on testattu perinteisellä ruiskutustekniikalla. Vaikutusta 

rikkakasveihin ilma-avusteisilla ruiskuilla on siksi testattava käyttäjän toimesta.  

 

Sekoittuvuus 

Maatilan DFKaani valmistetta voidaan sekoittaa useimpien markkinoilla esiintyvien 

rikkakasvivalmisteiden kanssa.   

 

Ruiskutusnesteen valmistus 

Aloita ruiskutustyö huolella puhdistetulla ruiskulla.   

1. Kaada tankkiin puolet kokonaisvesimäärästä   

2. Käynnistä sekoitus 

3. Kaada valmiste annostelijaan tai suoraan tankkiin 

4. Huuhtele tyhjä pakkaus 3 kertaa ja kaada huuhteluvesi tankkiin 

5. Lisää jäljellä oleva vesimäärä 
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Jatka sekoittamista ja ruiskuta välittömästi täytön jälkeen. Muiden valmisteiden kanssa sekoitettuna 

lisätään ensin Maatilan DFKaani. Sen tulee olla täysin sekoittunut veteen ennen seuraavan valmisteen 

lisäystä.   

 

Käsittelyn jälkeen   

Ruiskun ja ruiskutusvälineiden puhdistus: 

Ruiskutuksen päätteeksi ruisku on puhdistettava huolellisesti. Ruiskutusnestettä ei pidä koskaan valmistaa 

yli käyttötarpeen. Käsittelyn jälkeen (ruisku on täysin tyhjä) koko ruisku huuhdellaan vedellä. 

Huuhteluvesi tyhjennetään käsiteltyyn maahan/kasvustoon. Tämän jälkeen huolellisempi puhdistus 

voidaan suorittaa emäksisellä pesuaineella ja vedellä.  

Valmisteylijäämä sekä ruiskunesteen jäämät/pakkauksen puhdistus: 

Paras tapa valmistejäämien minimoimiseksi on, että lasketaan etukäteen huolellisesti ruiskunesteen tarve 

käsittelyn yhteydessä. Tyhjät pakkaukset huuhdellaan huolellisesti 3 kertaa ja huuhteluvesi tyhjennetään 

ruiskuun.    

Varastointi: 

Säilytä tuotteet ainoastaan alkuperäispakkauksissa. Pakkaukset säilytetään kasvinsuojeluaineille 

tarkoitetussa suljetussa, kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa.  

Säilyvyys: Avaamattomassa pakkauksessa vähintään 2 vuotta valmistuspäivämäärästä.   

 

 

Luvanhaltija: xxx 

Edustaja Suomessa: xxx 

Rekisterinumero: 3507 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXXXX 

Nettotilavuus: 000 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi 

kasvinsuojeluaineena 20.12.2018. 
 


