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Myyntipäällyksen teksti

CONFIDOR WG 70
Tuhoeläinten torjuntaan
Varoitus

Haitallista nieltynä.
Skadligt vid förtäring.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee
pahoinvointia.
VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.
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:

imidaklopridi 700 g/kg

Valmistetyyppi:

WG

Käyttäjäryhmä:

Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:
Kirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten torjuntaan, kurkusta, tomaatista, paprikasta ja
koristekasveista kasvihuoneessa.
Käytön rajoitukset:
Varoaika 1 vrk kurkulla, tomaatilla ja paprikalla käytettäessä kastelukäsittelyä. Varoaika
3 vrk kurkulla, tomaatilla ja paprikalla käytettäessä ruiskutuskäsittelyä. Ruiskutettuna
haitallista kasvihuonetuholaisten biologisille torjuntaeliöille, jolloin varoaika useimmille
biologisille torjuntaeliöille on 2-4 viikkoa.
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Resistenssin hallinta:
Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään käyttöohjeen
mukaisesti (käyttömäärä, -kerrat ja -ajankohta) minimoimalla käyttökertojen määrä.
Vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita ei pidä käyttää useita kertoja
peräkkäin, vaan valita valmiste toisesta tehoaineryhmästä.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella.
Vesieliöiden suojelemiseksi on varmistauduttava, ettei ainetta joudu
viemäriverkostoon.
Valmiste on myrkyllistä hyötyniveljalkaisille, joten se ei sovellu käytettäväksi yhtä aikaa
biologisen torjunnan kanssa.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen
ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
Mikäli Confidor WG 70 -valmisteella käsiteltyä kasvualustaa myydään uudelleen käyttöä
varten, tulee kasvinsuojeluainekäsittelystä ilmoittaa ostajalle.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä
suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä.
Käyttöohje:
Valmistetta käytetään ruiskutteena tai kastelujärjestelmän kautta annosteltuna.
Käsittely tulee tehdä tuholaissaastunnan alkuvaiheessa.
Käyttömäärät:
Kurkku, tomaatti ja paprika
Ruiskutuskäsittely: 0,014 % liuoksella (14 g/100 l vettä) vesimäärällä 1000-1500 l/ha
(100-150 l/1000 m2), jolloin käyttömäärä 0,14 -0,21 kg/ha). Ruiskutus suoritetaan
kahdesti kasvuasteella 10-81. Ruiskutusväli vähintään 14 vrk.
Kastelukäsittely:
0,0035 % -0,014 % liuoksella (3,5 -14 g/100 l vettä)/1000 tainta kasvuasteella 10-89.
Enimmäiskäyttömäärä/käsittely kurkulla 0,21 kg/ha, paprikalla 0,45 kg/ha ja tomaatilla
0,35 kg/ha. Valmistetta voidaan käyttää enintään 2 kertaa kasvukauden aikana.
Käsittelyväli on oltava vähintään 7 vrk.
Käytettäessä valmistetta kastelujärjestelmän kautta on varmistettava, että valmistetta
sisältävä kasteluneste kuluu mahdollisimman tarkkaan pois ennen kuin järjestelmään
lisätään uutta kasteluvettä.
Koristekasvit
Ruiskutuskäsittely: 0,01 % liuos (10 g/100 l vettä) vesimäärällä 500-1000 l/ha (50-100
l/1000 m2), mikä vastaa 5-10 g Confidor WG 70/1000 m2. Valmistetta voidaan käyttää
enintään 2 kertaa viljelykauden aikana. Käsittelyväli 10-14 vrk.
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Kastelukäsittely: 0,0035 % -0,014 % liuos (3,5 -14 g/100 l vettä)/1000 tainta
kasvuasteella 10-60. Liuosta kuluu noin 70 ml/halkaisijaltaan 12-14 cm ruukku.
Valmistetta voidaan käyttää enintään 2 kertaa viljelykauden aikana. Käsittelyväli 10-14
vrk.
Ruiskutettaessa on käytettävä riittävää vesimäärää ja ruiskutuspainetta, jotta kasvit
tulevat kauttaaltaan käsitellyiksi. Kasveja ei kuitenkaan saa ruiskuttaa tippuvan märiksi.
Kastelujärjestelmän kautta käytettäessä voidaan tehoa nopeuttaa, jos kasvualusta saa
hieman kuivahtaa ennen käsittelyn aloittamista. Kasvinsuojeluainetta sisältävä
kasteluliuos tunkeutuu silloin nopeammin kasvien juurien ulottuville.
Valmisteen vaikutus alkaa näkyä muutamassa vuorokaudessa ja se kestää 1-4 viikkoa.
Huomautukset:
Valmiste tehoaa kaikkiin tuhohyönteisten aktiivisiin kehitysvaiheisiin, mm. hyönteisten
imeviin kehitysasteisiin, joihin se vaikuttaa kosketuksen ja suoliston kautta. Valmiste
vaikuttaa pääasiassa systeemisesti ja sen vaikutus tulee näkyviin nopeasti. Tehoaa myös
aineen kanssa kosketuksiin joutuneisiin tuhohyönteisten muniin.
Tuhohyönteisten kestävyys voi vaihdella, jonka vuoksi torjuntaohjelmassa suositellaan
käytettäväksi myös muita tehoaineita sisältäviä valmisteita. Etenkin kalifornianripsiäisen
kestävyys valmistetta kohtaan vaihtelee.
Kasveja ei saa ruiskuttaa kirkkaassa auringonpaisteessa. Tehoaa hyvin 15-30 °C:n
lämpötilassa, kun kasvien elintoiminnot ovat vilkkaat.
Kasvihuone on tuuletettava huolellisesti ruiskutuskäsittelyn jälkeen. Kasvuston
annetaan kuivua täysin, ennen kuin aloitetaan työskentely käsitellyssä kasvustossa.
Kasvinsuojeluaineella käsiteltyyn tilaan saa mennä ilman edellä esitettyjä suojaimia
seuraavana päivänä kasvinsuojeluainekäsittelyn jälkeen. Valmistetta
kastelujärjestelmän kautta käytettäessä kasvihuoneessa voidaan työskennellä
normaalisti.
Kastelujärjestelmän kautta käytettynä valmiste on haitatonta useimmille
torjuntaeliöille, mutta haitallista Orius - ja Macrolophus -petoluteille sekä
kasvualustassa eläville Hypoaspis -petopunkeille.
Suurin osa koristekasveista kestää valmistetta hyvin. Kasvien suuresta laji- ja
lajikevalikoimasta johtuen on kuitenkin syytä tehdä koe ennen varsinaista käyttöä
kasvien kestävyyden toteamiseksi.
Varastoitava kuivassa ja viileässä paikassa.
Luvanhaltija: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
Valmistaja ja pakkaaja: XXX
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Rekisterinumero: 1906
Nettotilavuus: 000
Valmistuserä: 000
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena
18.3.2015.

