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    Myyntipäällyksen teksti  

MAATILAN PROMAX 

Kasvunsääde 

       

     

 

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Säilytä lasten ulottumattomissa. 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

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:  trineksapakki-etyyli 75 g/kg 

 proheksadioni-kalsium 50 g/kg 

 

Valmistetyyppi: WG 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

Käyttötarkoitus: 

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, kevät- 

ja syyskauralla sekä kevät- ja syysohralla.   

Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

Älä saastuta vettä 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.  

Käyttöohje: 

MAATILAN PROMAX sisältää kahta vaikuttavaa ainetta, proheksadioni-kalsiumia ja 

trineksapakki-etyyliä. Tehoaineet vähentävät gibberelliini-kasvuhormoonin määrää kasveissa. 
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Viljoilla valmiste lyhentää korren solmuvälejä.. Sen ansiosta kasvusto on lyhempi ja jäykempi, 

mikä vähentää lakoriskiä. 

Syysvehnä, syysohra, syysruis ja syysruisvehnä voidaan käsitellä kaksi kertaa.  Käsittelyjen 

vähimmäisväli on tällöin 7 päivää. Kasvikohtainen annostelumäärä tiettynä ajankohtana/tietyssä 

kehitysvaiheessa saadaan alla olevasta taulukosta.  Huomaa kuitenkin, että jaetussa käsittelyssä 

kokonaisannostelun enimmäismäärä koko kasvukauden aikana on merkitty kunkin kasvin 

huomiosarakkeeseen.  

 

 

 
MAATILAN PROMAX- kasvunsäädettä tulee käyttää ainoastaan kasvuston ollessa hyvässä 

kasvukunnossa. Optimaalinen ruiskutusajankohta on aamulla kosteissa olosuhteissa, kuiville 

lehdille ja auringon paistaessa. Älä ruiskuta keskellä kirkasta päivää ja korkeissa lämpötiloissa. 

Tee käsittely lämpötilan ollessa vähintään 8 °C ja nousussa, kuitenkin enintään 24 °C astetta. 

Älä ruiskuta hallan jälkeen tai kun hallaa on odotettavissa.  

 

MAATILAN PROMAX on tehokkaimmillaan myöhäisissä käsittelyissä. Annostelua voidaan 

vähentää yleisesti myöhäisissä käsittelyissä verrattuna aikaisiin käsittelyajankohtiin. Erityisesti 

kevätvehnässä suositellaan ainoastaan 0,3 l/ha käyttöä, kun käsittely tehdään kehitysasteen 35 

jälkeen. 

 

Viljelykas

vi 

Annos, 

kg/ha 

Ajankohta / kehitysaste, BBCH Kommentti 

Syysvehnä 

0,3-0,75 29-39, pensomisen loppuvaihe – lippulehti 

täysin auennut, kieleke näkyvissä   

Kaksi käsittelyä voidaan tehdä 7 päivän 

vähimmäisvälillä. Kasvukauden 

kokonaisannostelun enimmäismäärä on 

1 kg/ha. 
0,3-0,5 39-49, lippulehti täysin auennut  - tähkän 

ensimmäiset kaleet/vihneet juuri näkyvissä 

Syysohra 

 0,5-1,0 29-39, pensomisen loppuvaihe - lippulehti 

täysin auennut   

Kaksi käsittelyä voidaan tehdä 7 päivän 

vähimmäisvälillä. Kasvukauden 

kokonaisannostelun enimmäismäärä on 

1,5 kg/ha. 

0,5-0,75 39-49, lippulehti täysin auennut  - tähkän 

ensimmäiset kaleet/vihneet juuri näkyvissä 

Syysruis 

0,5-1,0 29-39, pensomisen loppuvaihe - lippulehti 

täysin auennut   

Kaksi käsittelyä voidaan tehdä 7 päivän 

vähimmäisvälillä. Kasvukauden 

kokonaisannostelun enimmäismäärä on 

1 kg/ha. 

0,5-0,75 39-49, lippulehti täysin auennut   - tähkän 

ensimmäiset kaleet/vihneet juuri näkyvissä 

Ruisvehnä 

0,3-0,75 29-39, pensomisen loppuvaihe - lippulehti 

täysin auennut   

Kaksi käsittelyä voidaan tehdä 7 päivän 

vähimmäisvälillä. Kasvukauden 

kokonaisannostelun enimmäismäärä on 

1 kg/ha. 

0,5 39-49, lippulehti täysin auennut   - tähkän 

ensimmäiset kaleet/vihneet juuri näkyvissä   

Syyskaura 
0,3-0,75 29-39, pensomisen loppuvaihe - lippulehti 

täysin auennut   

Ainoastaan kertakäsittely. 

Kevätohra 
0,3-0,5 29-39, pensomisen loppuvaihe - lippulehti 

täysin auennut   

Ainoastaan kertakäsittely. 

Kevätvehnä  

0,3-0,5  29-39, pensomisen loppuvaihe - lippulehti 

täysin auennut   

Ainoastaan kertakäsittely. Ainoastaan 

0,3 kg/ha kun käsittely tehdään 

kehitysasteen 35 jälkeen.  

Kevätkaura 

0,3-0,5 29-34, pensomisen loppuvaihe – neljäs 

solmu on vähintään 2 cm 3. solmun 

yläpuolella 

Ainoastaan kertakäsittely. Ei käsittelyä 

kasvuasteen 34 jälkeen. 
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Lehtien kellastumista tai polttovaurioita voi esiintyä, mutta oireet ovat ohimeneviä ja häviävät 

vähitellen. 

 

Vaikeissa sääolosuhteissa (märkyys) on todettu lisääntynyttä vihreiden versojen muodostumista 

(1 koe kaurassa). 

 

Vältä päällekkäisajoa ruiskutuksessa.   

 

Älä ruiskuta stressistä, esim. kuivuudesta, hyönteisistä, kasvitaudeista, hapen puutteesta, 

heikosta kylvöalustasta tai edellisen ruiskutuksen haittavaikutuksista kärsiviä kasvustoja.  

Seurauksena voi olla kasvuston hidastunut kehitys. Älä ruiskuta kasvustoa suositeltua 

myöhäisemmässä kasvuvaiheessa. 

 

Tankkiseokset: 

Kun sekoitetaan kaksi tai useampia ainesosia, aloitetaan aina kiinteillä formulaateilla, 

seuraavassa järjestyksessä: WG, WP, SG, SP. Lisää tämän jälkeen mahdolliset nestemäiset 

formulaatit, ensin vesiliukoiset järjestyksessä SC, CS, SL. Tämän jälkeen liuottimiin perustuvat 

formulaatit järjestyksessä SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME.  

 

Edellinen tuote pitää olla täysin liuennut ennen seuraavan tuotteen lisäämistä. Varmista, että 

ruiskutusnesteen sekoitus toimii sekoituksen ja ruiskutuksen aikana.  

 

Ruiskutustekniikka: 

Aloita aina ruiskutus hyvin puhdistetulla ruiskulla. Täytä ruiskun säiliö 1/2 - 3/4 vedellä. 

Käynnistä sekoitus. Lisää haluttu tuotemäärä hitaasti. Varmista, että tuote liukenee kunnolla 

veteen ennen kuin lisäät enemmän tuotetta tankkiin. Lisää loput vedestä.   

Sekoituksen ja käytön aikana on ruiskun sekoituslaitteiston oltava toiminnassa. Käytä aina 

ruiskun sekoituslaitteistoa heti sekoituksen jälkeen.  

Pese ruisku heti käytön jälkeen. 

 

Vesimäärä; 100-400 l/ha 

 

Puhdistus: 

Aloita aina ruiskutus hyvin puhdistetulla ruiskulla. Puhdista ruisku aina ruiskutuksen päätteeksi 

tai kun siirrytään toisen tuotteen käyttöön.  

 

Ruiskutuksen jälkeen ruiskuun jäänyt ruiskutusneste laimennetaan vähintään kymmenkertaisesti 

ja neste ruiskutetaan jo käsiteltyyn kasvustoon tai muulle alueelle. Ruiskun puhdistaminen 

vedellä poistaa riittävän tehokkaasti ruiskuun mahdollisesti jääneet ainejäämät.  

 

Suojavarusteiden normaali pesu poistaa niistä mahdolliset ainejäämät. 

 

Säilytys: 

Säilytä tuote ja käsittele sitä hyvin tuuletetussa tilassa. Säilytä kuivassa ja jäätymiseltä 

suojatussa tilassa, erillään elintarvikkeista ja rehusta. Suojattava kuumuudelta ja 

auringonvalolta. Säilyvyys avaamattomassa alkuperäispakkauksessa on 24 kuukautta. 

 
 

 

Luvanhaltija: xxxx 

 

Valmistaja ja pakkaaja: xxxx 

 

Edustaja Suomessa: xxxx 
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Rekisterinumero: 3549 

 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxxx 

 

Nettopaino tai -tilavuus: xxxx  

 

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

27.08.2019 

 


