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MAATILAN PROPIKONATSOLI DUO 2    Myyntipäällyksen 
teksti     
Kasvitautien torjuntaan 
 

Vaara 
 

     
 
 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. 
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner 
i luftvägarna. 
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. 
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. VID 
FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
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. 
EI saa oksennuttaa. Framkalla INTE kräkning. 
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 
Valumat on kerättävä. Samla upp spill. 
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst. 
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 
hudsprickor. 
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att 
undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
 
      
Tehoaine:    syprodiniili       250 g/l     
 propikonatsoli 62,5 g/l        
sisältää myös: aromaattista liuotinbensiiniä            
   
Valmistetyyppi: EC 
 
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
 
Käyttötarkoitus: 

Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin, 
vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) sekä tyvilaikun torjuntaan syys- ja 
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kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan 
kauralla sekä tyvilaikun ja rengaslaikun torjuntaan rukiilla.  

 
Käytön rajoitukset: 

Varoaika viljoilla 35 vrk. 
Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen. 

 
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 

viljat Ei sallittu 15 m 10 m 3 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. 
 
Maaperäeliöiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää 
syprodiniiliä tehoaineena, ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla 
kasvulohkolla. 
 
Kasvinsuojeluaine/kasvinsuojeluaineen hajoamistuote voi 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: 
Viljakasvusto ruiskutetaan ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä. Käyttöaika on 
torjuttavasta taudista riippuen pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen saakka 
(kasvuasteet 26 – 51, Feekes 3 – 10.1). Laikkutautien paras torjunta-ajankohta on yleensä 
tähkälletulovaiheessa. Tautiepidemian uhatessa ruiskutus on mahdollista tähkälletulon 
jälkeenkin kukinnan alkamiseen saakka varoajan puitteissa. Käyttömäärä on ohralla ja 
kauralla 0,8 - 1,6 l tai jaettuna 0,4 - 0,8 + 0,4 - 0,8 l/ha sekä vehnällä ja rukiilla 1 - 2 l tai 
jaettuna 0,5 - 1 + 0,5 - 1 l/ha sekoitettuna 200 - 400 litraan vettä. Alempia käyttömääriä 
käytetään silloin kun tautipaine on vähäinen. Jaetussa käytössä sopiva ruiskutuksen väli on 
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noin kaksi viikkoa. Jälkimmäinen ruiskutus jaetussa käytössä voidaan jättää tekemättä silloin 
kun uhkaa taudeista ei ole. 
 

Huomautukset: 

 Alin varastoimislämpötila 0 C. Valmiste on suojattava suoralta auringonvalolta. 
Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään 
sekoituspumpun käydessä. Ruiskutettaessa käytetään viuhkasuuttimia, noin kolmen baarin 
painetta ja 7 km/h ajonopeutta. 

Valmistetta ei tule käyttää voimakkaassa auringonpaisteessa eikä yli 25 C lämpötilassa. 
Sade heikentää torjuntatehoa, jos se tulee neljän tunnin kuluessa ruiskutuksesta. 

 

Luvanhaltija: xxx 

Valmistaja ja pakkaaja: xxx 

Edustaja Suomessa: xxx 

Rekisterinumero: 3019 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 

Nettotilavuus: 000 

 
Turvalliasuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 3.7.2015. 


