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CANTOR

Myyntipäällyksen teksti

Rikkakasvien torjuntaan
Varoitus

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket 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 ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin,
jos ilmenee pahoinvointia. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
läkare om du mår dåligt.
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.

Tehoaineet: florasulaami 6,25 g/l
2,4-D 300 g/l
Valmistetyyppi: SE
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien nurmien
suojaviljoista.
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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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: Käyttömäärä on 0,4 – 0,6 l/ha.
Valmistetta voi ruiskuttaa viljan 2-lehtiasteelta alkaen 2-solmuasteelle saakka.
Apilattomien nurmien suojaviljat käsitellään viljan 3-4 –lehtiasteelta korrenkasvun
alkuun ja nurmiheinien 2-lehtiasteelta lähtien.
Leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa ruiskutusaika on yleensä pensomisvaiheessa
ja käyttömäärä 0,4 l/ha. Korrenkasvun alussa käyttömäärä on 0,6 l/ha, jolloin saadaan
tehoa tavallisten siemenrikkakasvien lisäksi myös ohdakkeeseen, valvattiin ja muihin
juuririkkakasveihin.
Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.
Tankkiseokset: Cantor sopii sekoitettavaksi tankkiseoksena useimpien rikkakasvi- ja
tautiaineiden sekä kasvunsääteiden kanssa.
Teho eri rikkakasvilajeihin:
Valmisteen teho seuraaviin rikkakasveihin on erinomainen tai hyvä:
peltomatara, peltovillakko, pihatähtimö, lemmikki, ruiskaunokki, pillikkeet, voikukka,
saunakukka, lutukka, tatarlajit, linnunkaali, pelto-ohdake, peltovalvatti, peipit,
jauhosavikka ja peltoretikka.
Ruiskutusnesteen valmistus:
Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään
sekoituspumpun käydessä. Täytä vedellä.
Huomautukset:
Vaarallista muille kasveille. Vältettävä tuulikulkeumaa.
Valmisteen käyttö ei rajoita seuraavan syksyn tai seuraavan vuoden kasvivalikoimaa.
Jos ruiskutettu kasvusto joudutaan rikkomaan, voidaan vain kylvää viljaa samalle
lohkolle.
Valmiste tehoaa leveälehtisiin rikkakasveihin pääasiassa lehtien kautta. Vaikutus
näkyy 1-2 vuorokauden kuluttua. Kasvu pysähtyy, ja rikkakasvit kuihtuvat 3-4 viikon
kuluessa.
Valmistetta ei voi käyttää seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja (apilaa, mailasta,
hernettä).
Ruiskutushetkellä lämpötilan on oltava yli 5 ºC. Valmiste on sateenkestävä tunnin
kuluttua ruiskutuksesta. Ilman suhteellinen kosteus ei vaikuta tehoon.
Kuivuudesta, märkyydestä, helteestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa ei pidä
ruiskuttaa.
Säilytettävä kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.
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Ruiskun puhdistus:
Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti. Mikäli seuraavaksi
käsitellään muuta kuin viljaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti:
1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla.
2. Huuhtele säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.
3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine esim. All Clear Extra ja oikea väkevyys) n.
20% säiliön tilavuudesta.
4. Pese:
I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi
II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten
- muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto,
mahd. täyttösäiliö ym.
- painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta
III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.
IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään
5. Huuhtele mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja
huuhtele myös ruiskun ulkopinta ym.
Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä
ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa
vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä.
Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille
kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.
Luvanhaltija: xxx
Valmistaja: xxx
Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 2006
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXXXX
Nettotilavuus: 0000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 21.09.2005.

