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POL-MCPA 750 SL    Myyntipäällyksen teksti 

 

Rikkakasvien torjuntaan 

 

    Vaara 

    
  

       

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. 

Haitallista joutuessaan iholle. Skadligt vid hudkontakt. 

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. 

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.  

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.  

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: 

Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 

ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 

Jatka huuhtomista. 

SV VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt 

med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.  

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. 

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. 

 

Tehoaine: MCPA 750 g/l (dimetyyliamiinisuolana) 

 

Valmistetyyppi: SL 

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

 

Käyttötarkoitus:  

Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilta.    

Käytön rajoitukset: 

Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvihuoneissa kasvualustana. 

 

Ympäristöhaittojen ehkäisy: 
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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. 

 

Kasvinsuojeluaine voi 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 lisäksi 

käytettävä kasvojen- / silmiensuojainta.   

 

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelu: 

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. 

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset 

suojaetäisyydet: 

 

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä 

Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet 

vähintään 50 % 

3 m 0 m 

 

Resistenssin hallinta: 

Valmisteen sisältämä tehoaine kuuluu HRAC-ryhmään O (fenoksi-karboksylaasihapot). Kestävien 

rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia 

valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna. 

Käyttöohje: 

POL-MCPA 750 SL:ää käytetään keväällä pensomisen alusta pensomisen loppuun saakka (BBCH 

20–29). Paras teho saavutetaan pienellä taimella oleviin rikkakasveihin (2–6 lehtivaihe). 

Valmistetta suositellaan käytettäväksi pääasiassa tankkiseoksissa esim. pienannosaineen kanssa. 

Yksinään sitä voi käyttää, mikäli rikkakasvillisuus koostuu pääasiassa jauhosavikasta, pillikkeestä 

tai ristikukkaisista, jotka ovat herkkiä MCPA:lle.  

 

Käyttömäärä: 

Kevätviljat 0,75 l/ha 

Syysviljat 1,0 l/ha 

 

Suositeltava vesimäärä 200–300 l/ha. 
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Ruiskutusnesteen valmistus:  

Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen tarvittava määrä valmistetta 

lisätään sekoituspumpun käydessä. Täytä vedellä sekoituspumpun ollessa käynnissä. Huuhtele 

tyhjät purkit kolmesti vedellä ja lisää huuhteluvesi ruiskuun. Valmis käyttöliuos tulee käyttää 

välittömästi. Sekoitus tulee olla käynnissä ruiskutuksen aikana ja lyhyiden taukojen aikana. 

Valmis käyttöliuos tulee sekoittaa hyvin tauon jälkeen. Ruiskutusvälineet tulee pestä hyvin käytön 

jälkeen vedellä tai sopivalla pesuaineella. 

 

Huomautukset: 

Valmiste tehoaa pääasiallisesti lehtien kautta. 

Jos POL-MCPA 750 SL:llä käsitelty kasvusto joudutaan rikkomaan esimerkiksi hallan vuoksi, 

pitää maa muokata 10–12 cm syvyyteen ennen muiden kasvien kylvämistä.  

Valmisteelle herkille kasveille tulee pitää 5 m suojavyöhyke. 

Valmistetta ei saa käyttää: 

- kuivuuden aikana 

- jos kasvusto kärsii stressistä tai on vahingoittunut. 

- jos lämpötila on alle 10 ºC tai yli 25 ºC.  

- jos yölämpötila on alle 5 ºC. 

- jos sadetta tai hallaa on tulossa. 

- tuulisella säällä tuulikulkeuman syntyessä. 

Ruiskutuksesta jäljelle jäänyt valmisteliuos laimennetaan vedellä ja ruiskutetaan jo ruiskutetulle 

pellolle. Varastointi alkuperäispakkauksessa 0–30 ºC välillä. 

 

 

Luvanhaltija: xxx 

 

Valmistaja ja pakkaaja: xxx 

 

Edustaja Suomessa: xxx 

 

Rekisterinumero: 3153 
 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 

 

Nettopaino tai -tilavuus: 000 

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 

20.3.2013. 

 

 


