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Myyntipäällyksen teksti 

Maatilan Halax-Q 

 

Rikkakasvien torjuntaan 

    Varoitus, Varning 

        

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.  

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.  

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 

mahdolliset 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. 

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

 

 

 

Tehoaineet: 

Halauksifeeni-metyyli 100 g/kg  

Florasulaami 100 g/kg 

 

Valmistetyyppi: WG 

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

 

Käyttötarkoitus:  

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta, kaurasta, 

rukiista ja ruisvehnästä.  

 

Käytön rajoitukset: 

 Varoaika ennen tuleentumista korjattavalle viljalle 37 vrk. 

 

Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

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

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla 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 voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa 

käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla 

(pohjavesialueluokat I ja II). Talousvedenhan-kintaan käytettävien kaivojen ja 

lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen kasvin-

suojeluaineella 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. 

 

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelu: 

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. 

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet: 

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä 

Käyttö Viuhkasuutin 
Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet 

vähintään 
50 % 75 % 

 

90 % 
37,5 / 50 

g/ha 

10 m 5 m 3 m 0 m 

25 g/ha 5 m 3 m  3 m 0 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. 

 

Resistenssin hallinta: 

Tehoaine florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään B (ALS-inhibiittori). Toinen 

tehoaine halauksifeeni-metyyli kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään O (synteettiset auksiinit). 

Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia 

valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna. 

 

 

Käyttöohje:  

Maatilan Halax-Q on lehtien kautta vaikuttava laajatehoinen leveälehtisten rikkakasvien torjunta-

aine syys- ja kevätviljoille. Valmisteella on erinomainen tai hyvä teho useimpiin leveälehtisiin 

rikkakasveihin mm. matara, saunakukka, jauhosavikka, pihatähtimö, peipit, saunakukka, pillikkeet, 

emäkki ja ristikukkaiset rikkakasvit.   

Valmistetta ei voi käyttää seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja (apilaa, mailasta, hernettä). 

 

Maatilan Halax-Q sisältää kahta tehoainetta halauxifen-metyyliä ja florasulaamia. Halauxifeeni-

metyyli on aryylipikolinaatti, joka kuuluu synteettisiin auksiineihin. Florasulaami kuuluu ALS 

inhibiitoreihin. Vaikutus näkyy, rikkakasvilajista riippuen, muutamasta vuorokaudesta muutaman 

viikon kuluttua käsittelystä. Lopullinen teho on nähtävissä 4-6 viikon kuluttua käsittelystä.   

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus
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Maatilan Halax-Q:n teho on riippumaton vaihtelevista sääolosuhteista. Maatilan Halax-Q:ta voidaan 

käyttää + 2 oC lämpötiloista aina + 25oC asti, kosteissa ja kuivissa oloissa. Erittäin kuivissa 

olosuhteissa voi esiintyä tehon alenemista.  

 

Stressistä kärsivää kasvustoa ei saa käsitellä. Jos kasvusto kärsii kylmyyden, kuivuuden, 

märkyyden, tuhoeläinten, ravinnepuutoksen yms. aiheuttamasta stressistä, kasvustoa ei tule 

ruiskuttaa. Maatilan Halax-Q voi toisinaan aiheuttaa vähäistä ja ohimenevää kasvuston 

kellastumista. Tämä ei normaalisti vaikuta satoon tai sadon laatuun.   

 

Käyttöaika 

Syysviljat: Maatilan Halax-Q voidaan ruiskuttaa syysviljan kasvuasteilla BBCH 23-45, 

käyttömäärällä 25g – 50 g/ha kiinnitteen kanssa.  

Kevätvehnä, ohra: Maatilan Halax-Q voidaan ruiskuttaa kasvuasteella BBCH 13-45, 

käyttömäärällä 25g – 50 g/ha kiinnitteen kanssa.  

Kaura: Maatilan Halax-Q voidaan ruiskuttaa kauran kasvuasteella BBCH 20-32, käyttömäärällä 25 

g/ha kiinnitteen kanssa.  

 

Vain yksi käsittely/kasvukausi. 

 

Käyttömäärät, käyttöaika ja tehokkuus  

Viljelykasvi Kasvuaste 

BBCH 

Käyttömäärä 

g/ha 

Tehokkuus eri rikkakasvilajeihin  

95-100% teho 85-94.9% teho 70-84.9% 

teho 

Ruis, 

syysvehnä, 

ruisvehnä, 

syysohra 

23-45 25 g + 

kiinnite 

Lutukka, 

Peltoemäkki,  

Matara, 

Kurjenpolvet, 

Punapeippi   

Jääntirapsi, 

Silkkiunikko, 

Pihatähtimö 

 

37.5 g + 

kiinnite 

Yllä mainittujen 

lisäksi: 

Jääntirapsi, 

silkkiunikko 

Ruiskaunokki, 

peltoretikka, 

pihatähtimö  

 

50 g + 

kiinnite 

Yllä mainittujen 

lisäksi: 

Ruiskaunokki, 

Saunakukka, 

peltoretikka, 

pihatähtimö  

Pillike  Pelto-

ohdake  

Kaura 20 - 32 

 

25 g + 

kiinnite 

Peltoemäkki, 

peipit  

Saunakukka, 

kiertotatar, 

matara 

 

Kevätohra 

ja -vehnä  

 

13-45 25 g + 

kiinnite 

Peltoemäkki, 

peipit 

Saunakukka, 

kiertotatar, 

matara 

 

37.5 g + 

kiinnite 

Yllä mainittujen 

lisäksi: 

Matara, 

Jauhosavikka 

Saunakukka, 

kiertotatar 
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50 g + 

kiinnite 

Yllä mainittujen 

lisäksi: 

Saunakukka, 

kiertotatar, 

pihatähtimö  

  

 

Kierumataraa (Galium aparine) voidaan torjua myöhäisillä kehitysasteilla nk. pelastavalla 

ruiskutuksella viljan korrenkasvun aikana aina lippulehden tupen turpoamiseen asti (viljelykasvi 

BBCH 33-45). Käyttömäärällä 50 g/ha saadaan yli 90 % teho kierumataraan.    

Kiinnite: Maatilan Halax-Q:n kanssa tulee käyttää kiinnitettä. (Lue kiinnitteen käyttöohje ennen 

käyttöä)  

 

Maalajit: Maatilan Halax-Q:ta voidaan käyttää kaikilla maalajeilla. 

Sateenkesto: Maatilan Halax-Q + kiinnite on sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä.  

Sekoitettavuus: Maatilan Halax-Q:ta ei saa sekoittaa tuotteiden kanssa, jotka sisältävät 

fenoksaproppi-p-etyyliä. 

 

Vesimäärä: Suositeltava vesimäärä on 100 – 300 l/ha. Alinta vesimäärää voidaan käyttää vain 

avoimeen kasvustoon ja rikkakasvien ollessa pieniä. Kasvuston ollessa tiheää vesimäärän tulisi olla 

vähintään 200 l/ha.  

 

Uusintakylvö 

Normaalisti korjatun sadon jälkeen Maatilan Halax-Q:ll keväällä käsitellyllä lohkolla ei ole syksyllä 

viljelyrajoituksia millekään kasville. Kuitenkin herkkien lajien ollessa kyseessä, kuten esim. apila ja 

linssit, suositellaan kyntämistä ennen näiden lajien kylvöä. 

 

Mikäli kasvusto joudutaan rikkomaan kevätkäsittelyn jälkeen kasvukaudella, seuraavia kasveja on 

mahdollista kylvää  

• 1kk käsittelyn jälkeen: kevätohraa ja -vehnää  

• 2 kk käsittelyn jälkeen voidaan kylvää maissia kynnön jälkeen 

 

Ruiskutusnesteen valmistaminen: 

Aloita työ puhtaalla ruiskulla. Annostele ruiskun säiliöön puolet tarvittavasta vesimäärästä ja 

käynnistä sekoitin. Lisää tarvittava määrä Maatilan Halax-Q-valmistetta. Lisää loput tarvittavasta 

vedestä ja pidä ruiskun sekoitin kytkettynä. Ruiskutettaessa ole huolellinen, että valmistetta ei 

kulkeudu kasveille ruiskutusalueen ulkopuolella. 

 

Mikäli rakeita ei voida lisätä ruiskuun yläosan kautta ja ruisku on varustettu täyttöastialla, joka 

voidaan täyttää vedellä, seuraavaa tekniikkaa voidaan käyttää:  

 

1. Täytä täyttöastia puoliksi vedellä  

2. Kaada tarvittava määrä Maatilan Halax-Q-rakeita hitaasti täyttöastiaan suurimpaan mahdolliseen 

vesimäärään.  

3. Ime täyttöastian sisältö ruiskun tankkiin ja samaan aikaan lisää puhdasta vettä täyttöastiaan.  

4. Toista tämä uudelleen niin kauan, että tuotetta ei ole täyttöastiassa. 

 

Ruiskun puhdistus  

Huuhtele huolellisesti ruisku ja mittausvälineet välittömästi vedellä ruiskutuksen jälkeen.  Jotta 

vältytään muiden kasvien vioittumiselta Maatilan Halax-Q-valmisteen ruiskuttamisen jälkeen, on 
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ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun 

tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear Extraa tai Ruiskun Tehopesua seuraavasti:  

1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.  

2. Huuhtele ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 

1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.  

3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus 

kytkettynä ja huuhtele suuttimet ja letkut tällä pesuliuoksella. Täytä säiliö vedellä ja pidä sekoitus 

kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä tankki kokonaan.  

4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuoksessa, jossa on pesuainetta, esim. 50 

ml All Clear Extraa /10 litraa vettä.  

5. Huuhtele tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi vähintään 1/10 osa säiliön 

tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.  

6. Käytä pesuvesien hävittämiseen käsiteltyä aluetta. Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille 

kasveille tai maahan, johon aiotaan kylvää arkoja kasveja. 

 

Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 

4.  

 

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä 

suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden (pesuaine liuottaa kuivumia). 

Pese ja huuhtele kuten edellä.  

 

Huolehdi ettei pesuvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei 

pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä. 

 

Luvanhaltija: Luvanhaltija täyttää 

Rekisterinumero: 4017 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Luvanhaltija täyttää 

Nettotilavuus: Luvanhaltija täyttää 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi 

kasvinsuojeluaineena. 

 

 


