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     Myyntipäällyksen teksti 

MAATILAN MANKOTSEBI WG 

 

Kasvitautien torjuntaan 

 

   Varoitus 

 

      
 

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. 

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande 

organismer med långtidseffekter. 

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd 

skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

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. 

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering eller 

misstanke om exponering Sök läkarhjälp. 

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Valumat on kerättävä. Samla upp spill. 

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst. 

Sisältää mankotsebia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller mankozeb. 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: mankotsebi   750 g/kg      

      

Valmistetyyppi: WG 

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät             

 

Käyttötarkoitus: 

Perunaruton, herukoiden, karviaisen ja avomaan koristekasvien laikkutautien torjuntaan 

kasvustoruiskutuksin, siemenperunan peittaukseen perunaseitin torjumiseksi. Noudata 

käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 

 

 

Käytön rajoitukset: 

 Varoaika on perunalla 21 vrk. 

 Herukka- ja karviaispensaita ei saa jäämävaaran vuoksi käsitellä kukinnan alkamisen 

 ja sadonkorjuun välisenä aikana.  
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Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. 

 

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden 

suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:  

Käyttökohteet 

Suutintyyppi 

Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1) 

50 % vähennys 75 % vähennys 90 % vähennys 

peruna Ei sallittu 20 m 10 m 3 m 

herukat, karviainen, koristekasvit Ei sallittu 30 m 20 m 15 m 
1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, 

tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta 

www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet. 
 

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- / silmiensuojainta ja hengitystiet 

altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella. 

 
 

Käyttöohje: 

 Ruton torjumiseksi peruna ruiskutetaan ensimmäisen kerran kasvuston sulkeutuessa, 

 toisen ja kolmannen kerran noin 10 vuorokauden välein. Ruokaperunalla kolmas 

 ruiskutus on tarpeen vain pahoina ruttovuosina. Käyttömäärä on 2-3 kg/ha 

 sekoitettuna 400 litraan vettä. 

 

 Herukoiden ja karviaisen laikkutautien torjunnassa käyttöväkevyys on 0,2 % eli  

 20 g/ 10 l vettä. Suurin sallittu käyttömäärä on 2 kg/ha käyttökertaa kohden. Satoa tuottavat 

 pensaat ruiskutetaan ennen kukinnan alkua ja tarvittaessa sadonkorjuun jälkeen. Taimistossa 

 marjapensaat ruiskutetaan tarvittaessa ensimmäisen kerran ennen kukintaa ja käsittely 

 uusitaan 1-2 viikon välein. 

 

Koristekasvien laikkutautien torjunnassa käyttöväkevyys on 0,2 %. Kasvit ruiskutetaan 

tarvittaessa 1-2 viikon välein, korkeintaan neljä kertaa kasvukauden aikana. 

 

Perunaseitin torjumiseksi valmiste levitetään veteen sekoitettuna siemenperunoiden pinnalle 

ruiskuttamalla istutuskoneessa tai ennen istutusta idätyslaatikossa valuttamalla lietos 

perunoiden pinnalle tai upottamalla perunat lietokseen. Valmisteen käyttömäärä on 

1 – 1,5 kg/1000 kg siemenperunaa. Sekoitussuhde veteen on upotus- ja valutuspeittauksessa 

8 kg/100 l ja ruiskutuspeittauksessa 2-3 kg valmistetta 30 litraan vettä. 

 

Huomautukset: 

 Ruiskutusneste valmistetaan sekoittamalla valmiste ensin pieneen vesimäärään, mikä 

 kaadetaan ruiskun säiliössä olevaan veteen huolellisesti sekoittaen. 
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 Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. Korkein varastointilämpötila +25 C. 

 

Rekisteröinnin haltija: 

Valmistaja ja pakkaaja:  

Edustaja Suomessa: 

Rekisterinumero:3370 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 
Nettotilavuus: 

 

 

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 4.3.2016. 


