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MAATILAN TRINEKSAPAKKI 175 
Kasvunsääde Varoitus 
 

 
 
Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. 
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. 
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande 
organismer. 
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. 
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. 
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. 
Noudata käyttöohjetta ihmisen terveyden ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att 
undvika risker för manniskors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
 
Tehoaine: 

trineksapakki-etyyli 175 g/l 
 
Valmistetyyppi: EC 
 
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
 
Käyttötarkoitus: 

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, kevät- ja syysvehnä-, kevät- ja 
syysohra- ja kauraviljelyksiltä sekä heinien siemenviljelyksiltä. 
 

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, kemikaalin kestäviä 
suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä 
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lisäksi kasvojen- /silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta 
varustettua P2/A2 suodattimella. 

 
Käyttöohje:  

Maatilan Trineksapakki 175-valmistetta käytetään keväällä viljojen ja siemenheinien 
kasvunsäätöön. Valmiste vähentää lakoutumista ja edesauttaa tasaisempaa tuleentumista. 
Maatilan Trineksapakki 175 -valmiste imeytyy kasviin lehtien ja korren kautta. Se kulkeutuu  
systeemisesti kasvupisteeseen, jossa se vaikuttaa kasvin solunjakautumiseen  hillitsemällä 
gibberelliinihappojen tuotantoa. Tuloksena on lyhyempi ja vahvempi korsi ja siten pienempi 
lakoviljariski. 
 
 
Käytettävä ennen tähkän/röyhyn esille tuloa. 
 
Käyttömäärä: Seuraa alla olevan taulukon käyttömääriä.  
 

Käyttökohde Käyttömäärä, 
l/ha 

Ajankohta,  
kehitysaste 

(BBCH) 

Huomautukset 

Kevätvehnä, 
syysvehnä ja 
ruisvehnä 

0,3-0,5 31-39 Korkein annos heikkokortisilla lajikkeilla ja 
voimakaskasvuisissa kasvustoissa  

Ruis  0,3-0,4 31-39 Korkein annos heikkokortisilla lajikkeilla ja 
voimakaskasvuisissa kasvustoissa  

Ohra 0,2-0,4 31-39 Korkein annos heikkokortisilla lajikkeilla 
(monitahoiset lajikkeet) ja voimakaskasvuisissa 
kasvustoissa.  

Kaura 0,2-0,4 30-34 
 

Ei suositella BBCH 33 jälkeen, jolloin voi aiheutua 
vaurioita, jos lippulehti on jo tulossa esiin. 

Siemenheinä 0,5-1,0 30-31 Korkein annos vain voimakaskasvuisissa 
kasvustoissa. 

 
Vesimäärä: 150-200 l/ha, korkein vesimäärä tiheissä kasvustoissa. 
 
Sekoitettaessa valmistetta triatsoleihin voidaan annosta pienentää noin 20 %. Pienin annos  
kuitenkin kunkin kasvin kohdalla mainittu alin käyttömäärä. 

 
Paras teho saavutetaan käsittelemällä kuivia kasveja, kun valointensiteetti on korkea. 
Optimilämpötila on + 10 °C, mutta Maatilan Trineksapakki 175-valmistetta voi käyttää vielä + 8°C 
lämpötilassa. Vältä käsittelyä hallan jälkeen tai hallariskin esiintyessä. Älä käytä valmistetta yli + 24 
°C lämpötiloissa.  
Käsittelyn jälkeinen halla ei vaikuta tehoon.  
 
Poudanaroilla mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta, märkyydestä, ravinteiden puutteesta, taudeista 
tai muista stressitekijöistä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Stressitekijöistä kärsivän kasvuston 
käsittely voi joissain tapauksissa pienentää satoa. 
 
Maatilan Trineksapakki 175 -valmiste on sateenkestävä 2 tunnin kuluttua käsittelystä. 
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Sekoitettavuus: 
Luvanhaltijan mukaan ainakin alla lueteltuja valmisteita voidaan käyttää tankkiseoksina Maatilan 
Trineksapakki 175-valmisteen kanssa, edellyttäen, että käyttöajankohdat molemmille valmisteille 
ovat samat. Molempien valmisteiden myyntipäällysten ohjeita on seurattava. Tarkista myös 
Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä, onko seoskumppanin  hyväksyminen edelleen voimassa. 
 

 Rikkakasvien torjunta-aineet: Tomahawk 180 EC, Express 50 SX, Ratio 50 SX, Ratio 50 T, Starane 
180, Puma Extra, Gratil, Ariane S  

 Kasvitautien torjunta-aineet: Mirador 250 SC, Tilt 250 EC, Amistar, Acanto, Armure, Proline 250 EC, 
Sportak EW 

 Tuhoeläinten torjunta-aineet: Mavrik 2 F, Karate 2.5 WG, Fastac 50 

 Muut tuotteet: Cycocel 750 
 
Fysikaalinen sekoitettavuus tarkoittaa, etteivät valmisteet sakkaudu niitä keskenään 
sekoitettaessa. Eri tekijät kuten veden laatu, lämpötila, veden kovuus ym. voivat vaikuttaa 
sekoitettavuuteen. Tee aina ensin koesekoitus. Älä koskaan sekoita Maatilan Trineksapakki 175-
valmistetta useamman kuin yhden kasvinsuojeluaineen kanssa. Lue aina kyseessä olevan 
valmisteen myyntipäällyksen teksti ennen käyttöä ja kysy tarvittaessa lisätietoja markkinoijalta. 
Seokset on ruiskutettava heti yhdistämisen jälkeen. 
 
Ruiskutusnesteen valmistaminen: 
 
Säiliön täyttö:  
 

 Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen puhtaalla vedellä 

 Käytä taulukossa ilmoitettua käyttömäärää 

 Kaada mitattu annos puolitäyteen säiliöön 

 Lisää mahdolliset muut valmisteet ja loppu tarvittavasta vesimäärästä. Sekoittajan annetaan olla 
käynnissä ruiskutusnesteen valmistuksen ajan. 
Sekoittajan annetaan olla käynnissä kuljetuksen ja levityksen ajan. Ruiskutusnesteen 
valmistamisessa nestettä ei saa päästää viemäriin, jokiin tai vedenottamoihin. Käytä biopetiä tai 
tiivistä alustaa, josta nesteet kerätään. 
 
Käytön jälkeen tankki pestään huolellisesti vedellä. 

 
Säilytettävä kuivassa ja viileässä, pakkaselta suojattuna. 
 
 

Luvanhaltija: xxx 
Valmistaja: xxx 
Edustaja Suomessa: xxx 
Rekisterinumero: 3253 
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 
Nettotilavuus: 000 

 
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 18.12.2013. 


