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     Myyntipäällyksen teksti  

MAATILAN FLURO XL 

 

Rikkakasvien torjuntaan 

 

Varoitus 

 

 
                                                                

Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. 

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.  

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. 

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. 

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Vid 

obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.VID 

HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och 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 

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. 

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Förvaras på väl ventilerad 

plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. 

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst. 

Valumat on kerättävä. Samla upp spill. 

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 

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

    

 

Tehoaineet:  florasulaami 2,5 g/l 

 fluroksipyyri 100 g/l  

 

Valmistetyyppi: SE  

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
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Käyttötarkoitus:  
Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, 

apilattomien nurmien suojaviljoista sekä syys- ja kevätviljoista.  

 

Käytön rajoitukset: 

Eläimet voi päästää laitumelle tai satoa korjata 10 vuorokauden kuluttua käsittelystä. 

Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua. Ei saa käyttää apilapitoisella 

suojaviljalla ja nurmella. 

Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa 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, kemikaalinkestäviä 

suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on 

käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa 

hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. 

 

Käyttöohje:  
Säilörehu- ja heinänurmet ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun 

rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Jo syksyllä ruusukeasteelle kasvanut 

peltokanankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään 

peltokanankaalin kukkavarren pituuskasvuvaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa 

paras ruiskutusaika on hierakan täydellä ruusukeasteella. 

 

Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa. Kevätviljat ja apilattomien 

nurmien suojaviljat ruiskutetaan viljan 2-lehtiasteelta lähtien pensomisen loppuun 

mennessä. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinän 2-4-

lehtivaiheessa pienintä suositeltua annosta käyttäen. 

 

Käyttömäärät: 

 Säilörehu- ja heinänurmet sekä viljellyt laitumet: 

  1,5- 1,8 l/ha 

 Heinien siemenviljelykset: 

  1,5 – 1,8 l/ha 

 Syysviljat: 

  1,0 – 1,2 l/ha 

 Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat: 

  0,8 – 1,0 l/ha 

    

 Vesimäärä 100-300 l/ha. 
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Huomautukset: 

Laitumilla ja muilla nurmilla valmistetta voi käyttää kaikilla nurmiheinälajeilla. 

Heinien siemenviljelyksillä Maatilan Fluro XL sopii käytettäväksi timoteillä, 

raiheinillä, niittynurmikalla ja punanadalla.  

Maatilan Fluro XL tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, 

pihasaunio, pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, 

kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, 

peltoukonnauris ja voikukka.  

Teho savikkaan on tyydyttävä. Orvokkiin ja tädykkeeseen teho ei ole riittävä. 

Pienannosaineiden seoskumppanina Maatilan Fluro XL katkaisee kestävien 

rikkakasvikantojen muodostumisen. 

Valmiste voidaan ruiskuttaa seoksena useimpien muiden rikkakasvien, kasvitautien ja 

hyönteisten torjuntaan käytettävien kasvinsuojeluaineiden sekä kasvunsääteiden 

kanssa. 

Maatilan Fluro XL voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5C. Valmiste vaikuttaa 

rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Ruiskutuksen jälkeen on oltava vähintään 1 

tunti sateetonta. 

Valmisteelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti 

ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäessä ruiskut-

tamaan arkoja kasveja. Valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärsii 

kuivuudesta, liiasta vedestä, yöhalloista ym. 

Jos Maatilan Fluro XL:llä käsitelty lohko joudutaan rikkomaan, saa samalle lohkolla 

käsittelyvuonna kylvää viljaa, maissia tai raiheinää. 

Varastoitava kuivassa ja > 0 C lämpötilassa. 

 

Ruiskun pesu: 

Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti. Mikäli seuraavaksi 

käsitellään muuta kuin viljaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti: 

 

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla. 

2. Huuhtele säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista. 

3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine ja oikea väkevyys) n. 20% säiliön 

tilavuudesta. 

4. Pese: 

I   kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi 

II  harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten 

- muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, 

mahd. täyttösäiliö ym. 

- painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta 

III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min. 

IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään 

5. Huuhtele mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja 

huuhtele myös ruiskun ulkopinta ym. 

 

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä 

ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa 

vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä. 

 

Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille 

kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä. 
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Luvanhaltija: xxxx 

Valmistaja ja pakkaaja: xxxx 

Maahantuoja: xxxx 

Rekisterinumero: 3264 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 0000 

Nettotilavuus: xx litraa 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 

22.2.2016. 

 


