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Maatilan Fluro 200 

Rikkakasvien torjuntaan 

 

Vaara/Fara 

 

 

Syttyvä neste ja höyry. 

Brandfarlig vätska och ånga. 

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. 

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

med långtidseffekter. 

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Får 

inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 

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 välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/… VID 

FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

EI saa oksennuttaa. Framkalla INTE kräkning. 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… 

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset 
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. 
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia. 
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…. 

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. 
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Tehoaineet:  Fluroksipyyri 200 g/l (20,6 % w/w)  

(fluroksipyyri-metyyliheptyyriesterin muodossa 287,4 g/l)  

 

Valmistetyyppi: EC 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien, erityisesti peltomataran, torjuntaan kevät- ja syysvehnällä, 

kevät- ja syysohralla, rukiilla, ruisvehnällä, kauralla, rehumaissilla ja nurmella. 

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. 

Käytön rajoitukset: 

Varoajat 

Nurmirehu 15 vrk 

Vesistörajoitus 
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. 
 

Suositukset ja ohjeet: 
 
Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelu 
 
Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman 

ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet: 

 

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä 

Käyttö Viuhkasuutin 
Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet vähintään 

50% 75% 90% 

Syysviljat, 1 x 200 g 

tehoainetta/ha 
3 m 3 m 0 m 0 m 

Kevätviljat, 1 x 150 g 

tehoainetta/ha 
3 m 0 m 0 m 0 m 
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Nurmet, 1 x 400 g tehoainetta/ha 5 m 3 m 3 m 0 m 

Maissi, 1 x 200 g a.s./ha 3 m 3 m 0 m 0 m 

 

Resistenssin hallinta 
Valmisteen sisältämä tehoaine kuuluu HRAC-ryhmään O (synteettiset auksiinit). Kestävien 
rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia 
valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna. 
 

Pakkausten ja valmisteen hävittäminen 
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, 
huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen. 
 

 

KÄYTTÖOHJEET 
Kaikki ohjeet tässä osassa tulee lukea huolellisesti tuotteen turvallisen ja menestyksellisen käytön 

varmistamiseksi.  

 

Käyttömäärä ja -aika: 

Valmistetta saa käyttää korkeintaan yhden kerran yhteen kasvustoon 

Viljelykasvi tai tilanne Enimmäiskäyttömäärä Enimmäisannos Viimeinen 
käyttöajankohta 

Syysvehnä 
Syysohra 

1 l/ha  1 l/ha Ennen lippulehden 
avautumista 

Syyskaurat 
Durum-vehnä 
Ruis 
Ruisvehnä 

1 l/ha 1 l/ha Ennen korrenkasvun 
alkua  

Kevätvehnä 
Kevätohra 

0.75 l/ha 0.75 l/ha Ennen lippulehden 
pidentymistä 

Kevätkaurat 0.75 l/ha 0.75 l/ha Ennen korrenkasvun 
alkua 

Rehumaissi 1 l/ha 1 l/ha Ennen seitsemännen 
lehden aukeamista 

Vakiintunut 
nurmi 

2 l/ha/vuosi ks. muut 
erityisrajoitukset 

2 l/ha  - 

Vastakylvetty nurmi 0.75 l/ha/vuosi ks. muut 
erityisrajoitukset 

0.75 l/ha  - 

1. Karja on pidettävä poissa käsitellyiltä alueilta vähintään 7 vrk käsittelyn jälkeen. JOS ALUEELLA ON 

VILLAKKOA, NOUDATA TARKEMPIA KÄYTTÖOHJEITA. 

2. Älä uudelleenkäytä säiliötä mihinkään tarkoitukseen. 

 

 

Toimintatapa 
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Maatilan Fluro 200 on kasveissa kulkeutuva torjunta-aine, joka vaikuttaa rikkakasvien lehdissä. On erittäin 

tärkeää, että kohteena olevat rikkakasvit ovat täysin taimettuneet ennen käsittelyä ja että lehvästö 

ruiskutetaan perusteellisesti. Tuote ei vaikuta käsittelyn jälkeen itäviin rikkakasveihin. 

 

 

 

Kasvuolosuhteet 

Parhaat tulokset saadaan pienten, lämpimässä ja kosteassa aktiivisesti kasvavien rikkakasvien torjunnassa; 

nämä olosuhteet ovat erityisen tärkeitä apilan torjunnassa. Varmista, että viljelykasvit ovat hyvässä kasvussa, 

eivätkä halla, tuholaiset, taudit, ravinnepuutokset tai kuivuus vaivaa niitä ennen käsittelyä. Älä käsittele 

tulvan tai kuivuuden vaivaamia viljelykasveja. 

 

Viljakasvit ja rehumaissi 

Kevätkäsittely huhtikuusta eteenpäin  

 

Viljelykasvi  Maatilan Fluro 
200-annostus 

Torjuttavat rikkakasvit ja 
myöhäisin torjunta-ajankohta 

Viljelykasvin 
käsittelyajankohta  

Syyskäsittely 
syysvehnälle ja 
syysohralle (*) 

0.5 l/ha 
MAATILAN 
FLURO 200 + 
suositeltu (*) -
annostus ~  
 

Pihatähtimö (50 mm) 
Peltolemmikki (50 mm) 
Sepiväpeippi (6 kasvulehteä) 
Punapeippi (6 kasvulehteä) 
Rikkasinappi (max 6 kasvulehteä) 
Silkkiunikko (max 6 kasvulehteä) 
Peltovillakko (max 6 
kasvulehteä) 
Tuoksusaunio SPP (max 6 
kasvulehteä) 
Lutukka (max 6 kasvulehteä) 
Tädyke SPP (max 6 kasvulehteä) 
Rikkarapsi (max 6 kasvulehteä) 

2-lehtiasteesta (mutta 
ennen korrenkasvun alkua 
BBCH 31)  
 
*Syyskäsittely ei tehoa 
rikkakasveihin, jotka itävät 
ruiskutuksen jälkeen. 
Useimmiten toinen 
käsittely on tarpeen, jotta 
torjunnan vaikutus kestää 
koko kasvukauden. 
Maatilan Fluro 200-
valmistetta saa käyttää 
korkeintaan kerran 
samaan kasvustoon. 

0.75 l/ha 
MAATILAN 
FLURO 200 + 
suositeltu (*) 
annostus ~   

Apila (50 mm) Käsittely voidaan tehdä 
syksyllä kylvetyille 
kasveille. 

Kevätkäsittely 
syysvehnälle ja 
syysohralle.  

1 l/ha  Peltomatara (kukkiva) 
Pihatähtimö (kukkiva)                                
Kiertotatar (6 lehteen) 
Punapeippi (4 lehteen) 
Pihatattaret (2 lehteen) 

2-lehtiasteesta (BBCH 12) 
lippulehden aukeamiseen 
 

Kevätkäsittely 
syyskauroille 
Durum-vehnälle 
Rukiille 
Ruisvehnälle 

1 l/ha  
Älä sekoita 
säiliössä toisiin 
torjunta-
aineisiin 
ruisvehnän 

Peltomatara (kukkiva)  
Pihatähtimö (kukkiva)                                
Kiertotatar (6 lehteen) 
Punapeippi (4 lehteen) 
Pihatattaret (2 lehteen) 

2-lehtiasteesta (BBCH 12) 
lippulehden aukeamiseen 
(BBCH 31). 
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Viljelykasvi  Maatilan Fluro 
200-annostus 

Torjuttavat rikkakasvit ja 
myöhäisin torjunta-ajankohta 

Viljelykasvin 
käsittelyajankohta  

käsittelyä 
varten. 

Kevätvehnä 
Kevätohra     

0.75 l/ha     Peltomatara (10 cm:iin)  
Pihatähtimö (10 cm:iin) 
Kiertotatar (4 lehteen) 
Pihatatar (2 lehteen)  

2-lehtiasteesta (BBCH 12) 
lippulehden 
pidentymiseen  
 

Kevätkaurat    0.75 l/ha Peltomatara (10 cm:iin)  
Pihatähtimö (10 cm:iin) 
Kiertotatar (4 lehteen) 
Pihatatar (2 lehteen) 

2-lehtiasteesta (BBCH 12) 
korrenkasvun alkuun  
(BBCH 31). 

Rehumaissi 1 l/ha  Mustakoiso 
(sirkkalehdestä – 6 
kasvulehteen) 

Kun 3-6 lehteä on auennut 
ja kasvi on 20 cm korkea ja 
ennen kuin versojuuria on 
kehittynyt ensimmäiseen 
niveleen. 
 
*ÄLÄ KÄYTÄ rehumaissiin 
suositeltujen 
kasvuvaiheiden 
ulkopuolella tai 
säiliösekoitukseen 
minkään toisen tuotteen 
kanssa. 

(*) Jotta voidaan varmistaa korkea rikkaruohotehokkuuden tehokkuus, on suositeltavaa käyttää Maatilan 

Fluro 200 sekoitettuna muihin rikkakasvien torjunta-aineisiin samalla käyttötarkoituksella 

 

Nurmet 

Vastakylvetty ja perustettu nurmi sekä pysyvä laidun voidaan käsitellä Maatilan Fluro 200- valmisteella 

yksivuotisten ja monivuotisten leveälehtisten rikkakasvien torjumiseksi. Älä ruiskuta nurmia, joilla kasvaa 

peltomataraa tai nurmen koostumukselle tärkeitä palkokasveja. 

 

Alueilla, joilla kasvaa villakkoa, torjunta-aineen käyttäjän tulisi tutustua villakon leviämisen estämisen 

ohjeisiin. Torjunta-aineella käsitellyt villakot ovat sitä maukkaampia, mitä korkeampi myrkkypitoisuus. 

Eläimet tulisi pitää poissa käsitellyiltä alueilta, kunnes kaikki villakot ovat kokonaan kuolleet ja kuolleita 

rikkakasveja ei ole näkyvissä. Älä lisää käsiteltyä villakkoa rehuheinään tai säilörehuun. 

 

Viljelykasvi Maatilan Fluro 
200-annos 

Torjuttavat rikkakasvit ja 
myöhäisin torjunta-ajankohta 

Käsittelyajankohta 

Vastakylvetyt 
nurmet 

0.75 l/ha Pihatähtimö (5 cm:iin asti) Aikaisin syksyllä, kun nurmi 
on kasvussa ja rikkakasvit 
kasvavat aktiivisesti. 

Vakiintunut nurmi 2 l/ha tuotetta  
150 - 400 
litraan/ha vettä  
 

Ennen kukintaa: 
Tylppälehtihierakka 
Nokkonen 
(lehvästön kasvun rajoittaminen) 

Tylppälehtihierakka:  
normaalisti keväällä 
ruusukevaiheessa, mutta 
voidaan käyttää 14-21 vrk 
leikkaamisen jälkeen, kun 
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Pesäkekäsittelyä 
varten käytä 30 
ml tuotetta  
10 litraan vettä 

rikkakasvusto on 
uudelleenkasvanut. Tarpeen 
vaatiessa toista seuravana 
vuonna. Nokkonen: 
kesäkuun puoliväliin asti, 
kun kasvu on aktiivista. 

2 l/ha Karhunvatukka, Väriherne Ruiskuta kesä-elokuussa 
aktiivisen kasvun vaiheessa, 
ennen kuihtumista syksyllä. 
Erityisesti isompien 
pensaiden suhteen on 
tärkeää, että lehvästö on 
kokonaan kasteltu tai 
torjunta ei ehkä onnistu 
täydellisesti. 

 

Sää ja kasvuolosuhteet 

Parhaat tulokset saavutetaan Maatilan Fluro 200- valmisteella vain, kun rikkakasvit ovat aktiivisessa kasvussa 

ja maaperä- sekä sääolosuhteet ovat hyvät ja viljelykasvi on kilpailukykyinen. Nämä olosuhteet ovat erityisen 

tärkeitä, jos torjuttavana on peltomataraa, etenkin jos ainoastaan Maatilan Fluro 200- valmistetta käytetään 

viljakasveille ilman tankkisekoituksen tarjoamaa täydentävää vaikutusta. Älä käytä Maatilan Fluro 200-

valmistetta kylmien öiden tai hallanvaaran aikana. 

 

Viljelysten muokaaminen 

Älä muokkaa viljelysmaita seitsemään päivään Maatilan Fluro 200-käsittelyn jälkeen. 

 

Aluskasvilliset viljelmät 

Älä käytä Maatilan Fluro 200- valmistetta viljelykasveihin, joiden aluskasveina on apilaa tai muita 

palkokasveja. Maatilan Fluro 200-. valmistetta voidaan käyttää, jos aluskasveina on vain ruohoja, jotka ovat 

itäneet ja vahvassa kasvussa. 

 

Käsittely  

Käytä kuivaan lehvästöön. Älä ruiskuta, jos sade on välittömästi tulossa. Vältä ruiskutuksen leviämistä 

lähistön viljelyksiin tai muille alueille. 

Vältä ruiskutussuihkujen risteämistä. 

 

Älä käsittele viljelykasveja, jotka on tarkoitettu siementuotantoon. 

 

Viljat ja rehumaissi: käytä KESKIKOKOISTA ruiskutusta 2-2.5 baarissa (30-35 psi) konventionaalisella 

hydraulisella tankkiruiskulla 150-400 l/ha vettä hyvään rikkakasvien torjuntaan; lisää ruiskun volyymiä 300-

400 litraan/ha vettä ylivuotisten perunoiden torjunnassa. Käytä voimakkaampaa ruiskutusta tiheissä 

kasvustoissa tai kun rikkakasvit ovat suuria tai niiden varret puutuneita. Käytä kuivaan lehvästöön. 

 

Nurmialueet: käytä KESKIKOKOISTA ruiskutusta 2-2.5 baarissa (30-35 psi) konventionaalisella hydraulisella 

tankkiruiskulla 200-400 l/ha, käyttäen vähintään 300 l/ha vakiintuneella nurmialueella, saadaksesi hyvän 

rikkakasvien torjuntatuloksen. Käytä voimakkaampaa ruiskutusta tiheissä kasvustoissa tai kun rikkakasvit 

ovat suuria. Kun yleisruiskutusta ei haluta käyttää, pienet rikkakasvialueet tai yksittäiset rikkakasvit voi 
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käsitellä reppuruiskulla tai käsikäyttöisellä suuttimella, joka on yhdistetty konventionaaliseen hydrauliseen 

ruiskuun. Käytä mieluiten lattasuihkusuutinta välttääksesi torjunta-aine kulkeumat. Ruiskuta rikkakasvien 

lehvästö tasaisen kosteaksi, mutta lopeta ennen valumista. 

 

Yhteensopivuus 

Maatilan Fluro 200 sopii tankkisekoituksiin seuraavien tehoaineiden kanssa. Kun Maatilan Fluro 200- 

valmistetta sekoitetaan tankissa toisen torjunta-aineen kanssa, kummankin tuotteen käyttöohjeita on 

noudatettava tarkasti. Sekoita Maatilan Fluro 200 ensin ruiskutustankissa, paitsi kun sekoitat sitä 

kostutettavien jauheiden, suspensiotiivisteiden tai veteen dispergoituvien rakeiden kanssa, ellei toisin 

neuvota. Ruiskuta välittömästi sekoituksen jälkeen. Älä käytä tankkisekoitusta minkään torjunta-aineen 

kanssa, kun käsittelet ruisvehnää. 

 

Tarkista aina seoskumppanin hyväksyntä kasvinsuojeluainerekisteristä.  

Klormekvattikloridi      

Klopyralidi  

Diklorproppi 

Sypermetriini  

Prokloratsi  

 

Torjunta-ainejäämät 

Älä kylvä herneitä, papuja, apilaa tai muita palkokasveja 12 kk:een alueille, jotka on käsitelty Maatilan Fluro 

200-valmisteella (2 l/ha). Kaikki lanta- tai satoylijäämät Maatilan Fluro 200- valmisteella (2 l/ha) käsitellyistä 

viljelykasveista täytyy palauttaa nurmialueille tai viljelyksille, joihin kylvetään viljoja. Tuotteella (2 l/ha) 

käsitellyistä sadoista saatuja korsia ei saa muokata maaperään. 

 

Jos Maatilan Fluro 200- valmistetta on käytetty vähemmän kuin 2.0 l/ha ja viljakasvisato epäonnistuu, 

seuraavia viljelykasveja voi kylvää alueelle: kevätviljat, kevätrapsi, maissi, sipuli, unikot ja uudet 

nurmilaitumet. Vähintään 5 viikon suoja-aika on välttämätön, maanmuokkausrajoituksia ei ole. Mitä tahansa 

viljelykasvia voidaan kylvää normaalin sadonkorjuun jälkeen. 

 

Ruiskun huolto 

Välittömästi Maatilan Fluro 200- valmistee käyttämisen jälkeen, pese ruisku huolellisesti puhtaalla vedellä ja 

pesuaineella, jota suositellaan käytettäväksi ruiskujen puhdistuksessa. Fluropyriinijäämät ruiskussa voivat 

vahingoittaa viljelmiä seuraavan käytön yhteydessä. 

 

Sekoittaminen 

Kaada vaadittu määrä Maatilan Fluro 200- valmistetta puoliksi vedellä täytettyyn ruiskutustankkiin samalla 

sekoittaen. Lisää vettä vaadittuun määrään. Jatka sekoitusta ruiskutuksen aikana, kunnes tankki on tyhjä. 

 

 

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena. 

Luvanhaltija: 

Luvanhaltija täyttää lopulliseen etikettiin 

Rekisterinumero: 4028 
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Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:  

Luvanhaltija täyttää lopulliseen etikettiin 

Pakkauskoko: 

Luvanhaltija täyttää lopulliseen etikettiin 


