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Myyntipäällyksen teksti 

MAATILAN PINOKSADEENI 2 

 

Rikkakasvien torjuntaan 

  

 Varoitus 

 

 
 

Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. 

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Giftigt för vattenlevande organismer med 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 ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. 

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

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. 

 

Tehoaine: pinoksadeeni 50 g/l 

  

Valmistetyyppi: EC 

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

 

Käyttötarkoitus: 

Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja 

ruisvehnäviljelyksiltä. 

 

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. 
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Kasvinsuojeluaine ja sen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä  

ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla 

(pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja 

lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen 

kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä 

karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää 

 

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: 

Ei saa käyttää suojaviljassa eikä kaurassa. 

Käsittelyaika on alkukesällä viljan korrenkasvun aikana pensomisen lopulta lähtien 

aikaiselle lippulehtiasteelle saakka. Valmiste vaikuttaa ainoastaan lehtien kautta, 

minkä vuoksi hukkakauran ja muiden torjuttavien heinälajien pitää olla orastunut. 

Hukkakauran röyhyä ei saa näkyä ruiskutushetkellä. 

 

Käyttömäärät ja torjunta-ajankohdat: 

- Hukkakaura: 0,7-0,9 l/ha hukkakauran pensomisen lopulta sen lippulehtiasteelle 

(BBCH 29-39). Vilja on tavallisesti samassa kasvuvaiheessa tuona aikana. 

Käyttömäärä valitaan ruiskutusajan ja hukkakaurasaastunnan voimakkuuden 

mukaan. Myöhäisessä kehitysvaiheessa sekä pahassa hukkakaurasaastunnassa 

käytetään suurinta annosta. 

- Muut rikkaheinät: Luoho 0,7-0,9 l/ha viljan pensomisasteella ennen rikkaheinän 

pensomista (BBCH 27), raiheinä ja rikkapuntarpää 0,9-1,2 l/ha viljan 

pensomisasteella ennen rikkaheinän pensomista (BBCH 27) 

- Vesimäärä: 100-300 l/ha. 

 

Sekoitettavuus: 

Maatilan Pinoksadeeni 2 voidaan ruiskuttaa seoksena useimpien kasvitautien ja 

hyönteisten torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden sekä Moddus M- ja CCC-

kasvunsääteiden kanssa. 

Rikkakasvien  torjuntaan tarkotetuista kasvinsuojeluaineista Maatilan Pinoksadeeni 2 

voidaan ruiskuttaa seoksena Express 50 T, Ratio 50 T ja Ratio Combo-valmisteiden 

kanssa. Sekoittamista muiden rikkakasvien  torjuntaan tarkoitettujen 

kasvinsuojeluaineiden kanssa ei suositella. Niillä käsittely tulee tehdä 7-10 vrk ennen 

Maatilan Pinoksadeeni 2–ruiskutusta. 

Yhdistettäessä Maatilan Pinoksadeeni 2 rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen 

valmisteiden kanssa tulee aina käyttää Maatilan Pinoksadeeni 2-annosta vähintään 0,8 

l/ha. Viljan tai hukkakauran kasvulle epäedullisissa oloissa , hukkakaurasaastunnan 

ollessa voimakas tai ruiskutuksen viivästyessä lippulehtivaiheeseen saakka, ei 
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tankkiseoksia rikkakasvien  torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden kanssa 

suositella. 

Huomautukset: 

Paras torjuntatulos saadaan edullisissa kasvuoloissa. Ravinteiden puutteesta, 

kuivuudesta, liiallisesta märkyydestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa ei saa 

ruiskuttaa. 

Hukkakauran torjunnassa viimeisin käsittelyaika on hukkakauran ollessa 

kasvuvaiheessa BBCH 39 (kts. kuva). Normaalisti myös viljakasvusto on tällöin 

samassa kasvuvaiheessa, mutta lajikkeen kasvuaika ja kasvuolot vaikuttavat siihen 

suuresti. 

 

  
 

T  

ankkiseos rikkakasvien torjuntaan käytettävien valmisteiden kanssa saattaa joissain 

oloissa heikentää Maatilan Pinoksadeeni 2:n tehoa hukkakauraan. Tiheää 

viljakasvustoa ruiskutettaessa on varmistauduttava, että ruiskute varmasti saavuttaa 

kasvuston suojassa olevat pienet rikkaheinäyksilöt. 

Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään 

 sekoituspumpun käydessä. Ruiskutettaessa käytetään viuhkasuuttimia, noin kolmen 

 baarin painetta ja 7 km/h ajonopeutta. Ei saa ruiskuttaa kosteaan kasvustoon, sillä 

 kasvustosta tippuva vesi huuhtelee tehoainetta pois torjuttavien kasvien lehdiltä. 

Ei rajoita seuraavan vuoden viljelykasvivalintaa. Mikäli kasvusto joudutaan 

rikkomaan, on odotettava 4 viikkoa ennen kuin lohkolle voi kylvää heinää, maissia tai 

kauraa. 

Sateenkestävä 1 tunnin kuluttua käsittelystä. 

Ravistettava ennen käyttöä. 

Alin varastoimislämpötila 0 C. 

 

Luvanhaltija: xxx 

Valmistaja ja pakkaaja: xxx 

Edustaja Suomessa: xxx 

Rekisterinumero: 3183 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 

Nettopaino tai -tilavuus: 000 
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 

14.10.2016. 


