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MAATILAN BENTATSONI I  
     Myyntipäällyksen teksti  

Rikkakasvien torjuntaan 
 

Vaara 
 

 

 

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. 
Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. 
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande 
organismer. 
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 ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee 
pahoinvointia. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår 
dåligt. 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta 
med mycket tvål och vatten. 
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. 
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök 
läkarhjälp. 
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För 
att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
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Tehoaine: bentatsoni 870 g/kg 
 
Valmistetyyppi: SG 
 
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

Käyttötarkoitus: 
Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai sinimailasta sisältävistä nurmista ja niiden 
suojaviljoista, vilja-herne-seosviljoista, apila- ja sinimailasviljelyksiltä, palkokasvi-, 
avomaankurkku-, pellava-, istukas- ja taimisipuli- sekä mäkikuismaviljelyksiltä. 

 
Käytön rajoitukset: 

Ei saa levittää reppuruiskulla. 
 

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. 
 
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 käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet 
altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. 

 
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 

              50 %          vähintään 75 % 

          5 m               3 m                    0 m 
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Käyttöohje: 
1. Suojaviljan kanssa tai ilman sitä perustettavat apilaa tai sinimailasta sisältävät 
nurmet sekä apila- ja sinimailasviljelykset ruiskutetaan kylvövuonna, kun 
sinimailasessa tai apilassa on sirkkalehtien lisäksi 1-3 kasvulehteä tai, kun heinän oras 
on 2-3 -lehtiasteella. 
 
2. Vilja-herne-seosvilja käsitellään, kun vilja on 2-3 -lehtivaiheessa ja herne 5-8 cm:n 
korkuista. 
 
3. Apilaa tai sinimailasta sisältävät nurmet sekä apilan ja sinimailasen 
siemenviljelykset ruiskutetaan aikaisin keväällä kasvun alettua. Alhainen lämpötila 

(alle +12 - +13 C) ruiskutuksen jälkeisinä päivinä hidastaa ja heikentää tehoa. 
 
4. Herne käsitellään aikaisella taimiasteella hernekasvuston ollessa 5-8 cm:n 
korkuista. 
 
5. Härkäpapu käsitellään aikaisella taimiasteella, kun siinä on 2-4 kasvulehteä ja 
pensaspapu, kun siinä on 2 kasvulehteä. 
 
6. Istukas- ja taimisipuli käsitellään sipulin 3-4 -lehtivaiheessa. Ei sovellu 
varhaisviljelyyn. 
 
7. Avomaankurkku käsitellään, kun taimessa on 1-2 kasvulehteä, tavallisesti 3-4 
viikon kuluttua kylvöstä. Ruiskutuksen saa tehdä vasta 5 - 7 vrk harson poistamisen 
jälkeen. 
 
8. Pellava käsitellään 5-6 cm:n korkuisena. 
 
9. Mäkikuisma käsitellään kylvö- tai istutuskesänä sen ollessa vähintään 3 cm:n 
korkuista. 

 
Käyttömäärät: 

sinimailanen   1,4-1,7 kg/ha 
apilaa tai sinimailasta     
sisältävät nurmet  1,1-1,7 ” 
apilan siemenviljelykset  1,1-1,7 ” 
vilja-herne-seosvilja  1,1-1,7 ” 
herne, härkäpapu ja pensaspapu 1,1-1,7 ” 
 istukas- ja taimisipuli  1,1 ” 
avomaankurkku  1,4-1,7 ” 
pellava   1,4-1,7 ” + Sito Plus 0,2 l/ha 
mäkikuisma   1,1-1,4 ”  
 
Vettä käytetään 300-400 l/ha. 
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Alhaisinta ohjeenmukaista käyttömäärää käytetään vain ruiskutettaessa aikaisessa 
vaiheessa hyvissä olosuhteissa. 

 
Huomautukset: 

Vaarallista muille viljelykasveille, myös virnoille. Valmiste on kosketusvaikutteinen ja 
tehoaa parhaiten siemenrikkakasvien taimiin sirkkalehtiasteelta 2-3 -lehtiasteelle 
saakka. Tehoaa hyvin peltomataraan, saunakukkaan, kamomillasaunioon, 
ristikukkaisiin rikkakasveihin, pihatähtimöön ja peltohatikkaan. Teho savikkaan ja 

pillikkeisiin vaihtelee. Teho on paras kostealla ja lämpimällä säällä (väh. +15 C), kun 
rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Suositeltavinta on ruiskuttaa aamulla tai illalla. 
Viljelykasvin vioitusriski lisääntyy hyvin lämpimällä säällä. Pensaspapua ja 
avomaankurkkua ei vioitusriskin vuoksi saa ruiskuttaa aurinkoisella säällä. 
Ruiskutuksen jälkeen tulee olla sateetonta vähintään 6 tuntia. Yöhallan uhatessa ja 
sen jälkeen ei saa ruiskuttaa. Vaikutus rikkakasveihin alkaa näkyä n. viikon kuluttua 
ruiskutuksesta. 
Mäkikuismalle valmiste saattaa aiheuttaa vähäistä lehtien punertumista / 
kellertymistä. Käyttö on kielletty mäkikuisman sadonkorjuukautena. 
Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. 

 
 
 
Luvanhaltija: xxx 
 
Edustaja Suomessa: xxx 
 
Rekisterinumero: 3433 
 
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 
 
Nettopaino tai -tilavuus: 000 
 
 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 
17.8.2017. 

 


