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Myyntipäällyksen teksti

MAATILAN FLURO 333
Rikkakasvien torjuntaan

Varoitus

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
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 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.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Valumat on kerättävä.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaineet: Fluroksipyyri 333 g/l
Valmistetyyppi: EC
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
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Käyttötarkoitus:
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, kauralta, rukiilta,
ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien suojaviljoilta.
Käytön rajoitukset:
Älä käytä valmisteella käsiteltyjä kasveja kompostissa tai kasvualustana.
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. Roiskevaaraa aiheuttavissa
työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta 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
vähintään 75 %
5m

0m

Resistenssin hallinta
Tehoaine fluroksipyyri kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään O (synteettinen
auksiini). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on
tällä hetkellä pieni.
Käyttöohje:
MAATILAN FLURO 333 on valikoiva valmiste kevät- ja syysviljoille (vehnä, ohra,
ruisvehnä, kaura, ruis) ja apilattomien nurmien suojaviljoille käytettäväksi
leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan niiden taimelle tulon jälkeen.
Suositeltavat ruiskutusolosuhteet:
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MAATILAN FLURO 333 on riippuvainen ruiskutushetken lämpötilasta ja
ruiskutuksen voi tehdä, kun on vähintään 12 °C. Älä ruiskuta, jos kasvit kärsivät
kuivuudesta, liiasta kuumuudesta tai kylmästä. Ruiskutusta heti hallayön jälkeen tulee
välttää.
MAATILAN FLURO 333 imeytyy lehtien kautta ja voidaan käyttää kaikilla
maalajeilla.
MAATILAN FLURO 333 on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.
Käyttömäärät
Kasvi
Syysviljat

Kevätviljat

Maissi

Käyttöaika
BBCH
23-29
30-39
40-45
13-19
20-29
30-45
Kolme –
kuusilehtivaihe
13-16

Annos
l/ha
0.25
0.36
0.4
0.1
0.25
0.3
0.15

Teho - 85-100%:
pihatähtimö, lemmikki, kiertotatar
matara, pihatähtimö, lemmikki,
kiertotatar
matara, pihatähtimö, lemmikki,
kiertotatar
matara, pihatähtimö, lemmikki
matara, vesiheinä, lemmikki, kiertotatar

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.
Herkät viljelykasvit ja viljelykierto:
MAATILAN FLURO 333 ei saa käyttää apilan tai muiden palkokasiven suojaviljalla.
MAATILAN FLURO 333 ei rajoita seuraavan kasvukauden kasvivalintaa. Jos
käsitelty kasvusto joudutaan hävittämään, on kasvusto jyrsittävä, kultivoitava tai
kynnettävä maahan ja odotettava 6 viikkoa, minkä jälkeen voidaan kylvää viljaa,
maissia tai heinää.

RUISKUTUSTEKNIIKKA
Ruiskutusnesteen valmistus:
Aloita työ puhtaalla ruiskulla. Tämä on erityisen tärkeää, jos ruiskua on käytetty
muille kasveille. Annostele ruiskun säiliöön puolet tarvittavasta vesimäärästä ja
käynnistä sekoitin. Lisää tarvittava määrä MAATILAN FLURO 333- valmistetta.
Lisää loput tarvittavasta vedestä ja pidä ruiskun sekoitin kytkettynä.
Kemikaalin täyttölaite:
Kun käytetään kemikaalin täyttölaitetta, täytä se ensin puolilleen vettä ja lisää
tarvittava määrä MAATILAN FLURO 333 –valmistetta. Ime nesteet
kemikaalintäyttölaitteesta säiliöön. Seuraavaksi huuhtele tyhjät torjunta-aineastiat ja
itse kemikaalintäyttösäiliö. Toista huuhtelu niin monesti, että MAATILAN FLURO
333 on kokonaan hävinnyt kemikaalintäyttösäiliöstä.
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Tankkiseokset:
MAATILAN FLURO 333 voidaan käyttää seoksena useimpien herbisidien,
fungisidien, insektisidien ja kasvunsääteiden kanssa.
Ruiskun pesu:
Jotta vältytään muiden kasvien vioittumiselta MAATILAN FLURO 333 valmisteen
ruiskuttamisen jälkeen, on ruisku pestävä huolellisesti sekä ulko- , että sisäpuolelta
käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear Extraa tai
Ruiskun Tehopesua seuraavasti:
1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat
puhtaalla vedellä.
2. Huuhtele ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien
kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun
sekoitus kytkettynä ja huuhtele suuttimet ja letkut tällä pesuliuoksella. Täytä säiliö
täyteen vettä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja
tyhjennä tankki kokonaan.
4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuoksessa, jossa on
pesuainetta.
5. Huuhtele tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi 1/10 osa säiliön
tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille eikä vesistöön tai pohjaveteen.
Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin
siirrytään kohtaan 4.

VARASTOINTI
Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna. Pidä erillään lämpölähteistä. Säilytä
alkuperäispakkauksessa 0ºC - 30ºC:ssa.

Luvanhaltija: xxxx
Valmistaja ja pakkaaja: xxxx
Edustaja Suomessa: xxxx
Rekisterinumero: 3398
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxxx
Nettopaino tai -tilavuus: xxxx
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi
kasvinsuojeluaineena 18.11.2016

