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Myyntipäällyksen teksti 

MAATILAN ETEFONI DUO I 

 

Kasvunsääde    Varoitus 

 

  
  

   

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. 

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, 

jos ilmenee pahoinvointia. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 

läkare om du mår dåligt. 

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande 

organismer. 

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. 

Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Sug upp spill för att undvika materiella skador. 

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 

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

     

   

Tehoaineet: 

mepikvattikloridi 305 g/l 

etefoni 155 g/l 

 

Valmistetyyppi: SL 

 

Käyttötarkoitus: 

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-,  

kevätvehnä - , syysohra- ja kevätohraviljelyksillä. 

 

Käytön rajoitukset: 

Käytettävä ennen tähkän esille tuloa. 

 

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. 

 

Suojainohjeet: 

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin 

kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä.  
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Käyttöohje: 

Maatilan Etefoni Duo I-valmiste imeytyy kasvin vihreisiin osiin ja leviää kasvinesteen 

mukana koko kasviin. Maatilan Etefoni Duo I-valmiste lyhentää kortta ja tekee siitä 

paksumman myös korren tyviosassa, jolloin lakoutumisen riski vähenee. Maatilan 

Etefoni Duo I-valmiste vähentää myös korren ja tähkän taittumisriskiä. 

Ruiskutusajankohtana vallitsevat olosuhteet vaikuttavat Maatilan Etefoni Duo I-

valmisteen tehoon. Paras teho saavutetaan ilman ollessa lämmin ja kostea. 

Kasvuasteen ilmoittamisessa on käytetty BBCH-asteikkoa. 

  

Ruis 

Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta suositellaan hyvin talvehtineille ja lannoitetuilla 

lohkoille. Maatilan Etefoni Duo I-valmiste lyhentää ja vahvistaa rukiin kortta. Tämä 

mahdollistaa rukiin satopotentiaalin hyödyntämisen yhdessä optimoidun 

typpilannoituksen kanssa. Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta voidaan käyttää myös 

hybridiruislajikkeilla. Sopiva ruiskutusohjelma rukiin viljelyssä on Cycocel 750 

yhdessä rikkakasvi- ja tautiaineen kanssa kasvuvaiheessa 25-31 + Maatilan Etefoni 

Duo I-valmiste kasvuvaiheessa 37-49. 

Käyttömäärä: 

1,5-2,0 l Cycocel 750 kasvuvaiheessa 25-31 + 1,0-1,5 l Maatilan Etefoni Duo I-

valmiste kasvuvaiheessa 37-49 

tai 

Jos Maatilan Etefoni Duo I- valmistetta käytetään yksinään käyttömäärä on: 1,0-2,0 l 

kasvuvaiheessa 37-49  

 

Huomautus: Älä sekoita Cycocelia ja Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta keskenään 

samaan tankkiseokseen.  

 

Syysvehnä ja ruisvehnä 

Vehnä ja ruisvehnä käsitellään rikkakasvien torjunnan yhteydessä Cycocel 750 

valmisteella. Jos tätä käsittelyä ei ole tehty tai jos lakoviljariski on suuri, tai se 

myöhemmin todetaan suureksi, voidaan täydentävä Maatilan Etefoni Duo I-

valmistekäsittely tehdä kasvuvaiheessa 32-49. 

Käyttömäärä: 

Syysvehnällä:  

0,8-1,5 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49 

Ruisvehnällä: 

1,0-2,0 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49 

 

Kevätohra ja kevätvehnä 

Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta suositellaan kevätohra ja -vehnä lohkoille, joilla 

lakoviljan riski on suuri.  

Käyttömäärä: 

Kevätohralla: 

Kivennäismailla 0,5-1,0 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49 

Multamailla 1,0-1,5 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49  

Kevätvehnällä: 

0,3-1,0 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49 
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Syysohra 

Lajikkeiden korrenlujuudessa on suurta vaihtelua. Jotta syysohran satopotentiaali 

voidaan hyödyntää, tulee Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta käyttää vain hyvin 

talvehtineilla ja lannoitetuilla lohkoilla. 

Käyttömäärä syysohralla: 

2-tahoiset lajikkeet 1,0 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49  

Monitahoiset lajikkeet 1,5 l Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta kasvuvaiheessa 32-49  

 

Kaikki käyttökohteet: 

Suurimpia määriä käytetään vain lakoriskin ollessa suuri. Ruiskutettaessa valmistetta 

yhdessä kasvitautien torjuntaan käytettävän kasvinsuojeluaineen kanssa Maatilan 

Etefoni Duo I-valmisteen käyttömäärää alennetaan noin 1 dl/ha.  

 

Vesimäärä: Vesimäärä sovitetaan ruiskutuskaluston ja -olosuhteiden mukaan. Vesimäärä voi olla 

100-400 l/ha, mutta suositeltu määrä on 200-400 l/ha. Tehokkuus voi kärsiä 100 l/ha 

vesimäärällä.  

 

Sekoitettavuus: 

Maatilan Etefoni Duo I-valmiste voidaan sekoittaa nestemäisten tauti- ja 

tuholaisaineiden, lehtilannosten sekä hivenravinnevalmisteiden kanssa.  

Maatilan Etefoni Duo I-valmistetta ei saa sekoittaa fenoksihappojen tai hukkakauran 

torjuntaan tarkoitetun valmisteen kanssa. Valmistetta saa käyttää aikaisintaan 7 vrk:n 

kuluttua fenoksihappo- tai hukkakauraruiskutuksesta.  

 

Ruiskutusnesteen valmistus: 
Ruiskun säiliö täytetään puolilleen vedellä ja valmiste lisätään sekoittajan ollessa 

käynnissä. Tämän jälkeen lisätään loppuosa vedestä. Jos käytät seoskumppania, lisää 

Maatilan Etefoni Duo I-valmiste viimeisenä. Tarkista seoskumppanin yhteensopivuus 

Maatilan Etefoni Duo I-valmisteen kanssa tuotteen valmistajalta. 

 

Huomautukset: 

Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla 

mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta ja ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta 

stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Älä myöskään ruiskuta heti 

voimakkaan tuulen jälkeen (vahakerros voi olla vaurioitunut), vaan odota muutama 

päivä.  Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta. 

Suurimpia annoksia varhaisella kasvuasteella käytettäessä varsinkin multamailla voi 

esiintyä jälkiversontaa ja tuleentumisen lievää viivästymistä. 

Ruiskutuksen jälkeen tulisi olla vähintään 4 tuntia poutaa täyden tehon saamiseksi. 

Vältä tuulikulkeumaa viereisiin kasvustoihin. 

Suojattava pakkaselta. 

 

Luvanhaltija: xxx  

Valmistaja ja pakkaaja: xxx  

Edustaja Suomessa: xxx  

Rekisterinumero: 3251 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 

Nettotilavuus: xxx 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 

10.2.2014.  


