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     Myyntipäällyksen teksti  
MAATILAN AMIS 
 
Kasvitautien torjuntaan 
   Varoitus  

  
 

Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Misstänks kunna skada fertiliteten. 
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 läkarhjälp.  
Valumat on kerättävä. Samla upp spill. 
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst. 
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
 

 
Tehoaine: amisulbromi 200 g/l     
 
Valmistetyyppi: SC 
  
Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät 
 
Käyttötarkoitus: 

Perunaruton torjuntaan perunalla.  
 
Käytön rajoitukset: 

Varoaika: 7 vrk.  
Valmistetta saa käyttää enintään kuusi kertaa kasvukauden aikana. 
 

Resistenssin hallinta: 
Kestävien kantojen välttämiseksi valmistetta saa käyttää enintään kolmessa peräkkäisessä 

käsittelyssä, minkä jälkeen on käytettävä valmistetta, jolla on muu vaikutustapa. Maatilan 
Amis-valmisteen tehoaine kuuluu vaikutustavaltaan ns. Qil-kasvitautiaineisiin (FRAC 
ryhmä 21). 
 

Ympäristöhaittojen ehkäisy:  

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.   
 
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä 
vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin: 
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Käyttökohteet 

Suutintyyppi 

Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1) 

50 % vähennys 75 % vähennys 90 % vähennys 

peruna 5 m 3 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/kasvinsuojeluaineen hajoamistuote 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 käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet 
altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. 

 
Käyttöohje: 

Käyttömäärä on 0,5 l/ha sekoitettuna 200-400 litraan vettä. 
Valmistetta käytetään vain ennakoivaan torjuntaan. Ensimmäinen ruiskutus tehdään 
ruttoennusteen mukaan, kun riski taudin leviämiselle on korkea, kuitenkin yleensä 
ennen kasvuston sulkeutumista. Ruiskutusväli on perunan kehitysasteen ja 
ruttopaineen mukaan 5-10 vuorokautta.  

 
Ruiskutusnesteen valmistus: 

Tee ruiskutustyö aina puhtaalla ruiskulla. Täytä ruiskun tankki vähintään puolella 
tarvittavasta vesimäärästä. Lisää tarvittava määrä valmistetta sekoittajan ollessa 
käynnissä. Lisää loput vedestä. Anna sekoittajan käydä kunnes kaikki neste on 
ruiskutettu. Valmista kerralla vain tarvitsemasi määrä ruiskutusnestettä.  
  

Huomautukset:   
Hyvän torjuntatuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että ruiskutusneste peittää koko 
kasvin. 
Valmiste on säilytettävä kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna. 
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Luvanhaltija: xxx 
 

Valmistaja ja pakkaaja: xxx 
 

Edustaja Suomessa: xxx 
 

Rekisterinumero:3347 
 
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 
 
Nettopaino: xxx 

 
 
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 
1.2.2016. 


