
Maatilan Fludiokso 2/ 11.12.2014  1 (2) 

Myyntipäällyksen teksti 
MAATILAN FLUDIOKSO 2 
 
Kasvitautien torjuntaan 

 

 
 
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. 
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. 
Valumat on kerättävä. Samla upp spill. 
Sisältää 1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller 1,2-benzisotiazol-
3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att 
undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
 
Tehoaine: fludioksoniili 25 g/l 
 
Valmistetyyppi: FS 
  
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
 
Käyttötarkoitus: 

Vehnän, rukiin, ruisvehnän, ohran ja kauran siementen peittaukseen.  
 
 
Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. 
Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä 

 kylvettäessä ja peittaus- ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta 
 joudu vesistöön. 

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. 
Peitattuja siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös

 hengityksensuojainta. 
 

Käyttöohje: 
Siemenvilja peitataan nestepeittauslaitteessa ko. laitteen käyttöohjeen mukaisesti ulkona tai

 rakennuksessa, jossa on hyvä tuuletus. 
 
Käyttömäärät: 
- Kevätvehnä: 150-200 ml/100 kg siementä 
- Syysvehnä, ruisvehnä, ruis, ohra ja kaura: 200 ml/100 kg siementä 
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Peittauksen tasaisuutta voi tarvittaessa parantaa laimentamalla tuotetta vedellä. 
Nestemäärä (valmiste + vesi) voi olla enintään 800 ml/100 kg, mutta yleensä valmiste : vesi –
suhde 1 : 1 on riittävä. Suurta nestemäärää käytettäessä siemenet on kylvettävä samana 
vuonna. 
 

Huomautukset: 
Valmiste tehoaa seuraaviin siemenlevintäisiin tauteihin: 
- Kaikki viljalajit: itävyyttä heikentävät homesienet sekä lumihome syysviljoilla 
- Syys- ja kevätvehnä: haisu- ja lentonoki sekä ruskolaikku 
- Ruisvehnä: haisu- ja korsinoki sekä ruskolaikku 
- Ruis: korsinoki 
- Ohra: kätkönoki, viirutauti ja lehtilaikku 
- Kaura: lehtilaikku 
Valmisteen teho ohran lentonokeen ei ole riittävä  

 
Valmiste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Peittauslaitteissa, jotka toimivat 
nestepaineella ja joissa levitys tapahtuu suuttimien kautta, tarvitsevat normaalia suuremmat 
suuttimet ja suodattimet. Peittauslaitteisto kalibroidaan ennen peittaustyön aloitusta, koska 
eri valmisteiden juoksevuus on erilainen ja lämpötila vaikuttaa annostelupumpun 

kapasiteettiin. Lisäksi tuote laimennetaan tarvittaessa vedellä. Valmistetta voi käyttää + 5 C 
asti. 
 
Peittauslaitteet puhdistetaan lämpimällä vedellä. Puhdistusveden voi käyttää peittaukseen. 
Mikäli samalla peittauslaitteella käytetään muita kuin vesipohjaisia peittausaineita, pitää 
laitteet puhdistaa esimerkiksi etanolilla valmistetyyppiä vaihdettaessa.  
 

Varastoimislämpötila – 5 - + 35 C. 
 
Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen: 

Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu 
peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle 
pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: "Sisältö käsitelty kasvinsuojeluaineella 
Maatilan Fludiokso 2. Tehoaine: fludioksoniili. Saa käyttää vain viljelytarkoituksiin. Siemeniä 
käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta. 
Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä 
puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön. Päällys on toimitettava 
asianmukaiseen jätepisteeseen." 
 

Luvanhaltija: xxx 
Edustaja Suomessa: xxx 
Rekisterinumero: 3086 
Valmistuserän numero- ja valmistuspäivä:  000  
Nettotilavuus: 000 
 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 
29.4.2011. 
 


