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Myyntipäällyksen teksti

CYMBAL 45
Kasvitautien torjuntaan
Varoitus

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Saattaa vahingoittaa punasoluja ja kateenkorvaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa. Kan orsaka organskador (erytrocyter och thymuskörtel) genom lång eller
upprepad exponering.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande
organisme med långtidseffecter.

Älä hengitä suihketta. Inandas inte sprej
Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd//ansiktsskydd.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…(toiminnanharjoittaja tarkentaa
tarvittaessa) VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket 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.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation
eller utslag: Sök läkarhjälp.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök
läkarhjälp.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen
välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ
bruksanvisningen.
Tehoaine: Symoksaniili 450 g/kg (45% w/w)
Valmistetyyppi: WG
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Cymbal 45/ 20.6.2016

2 (3)

Käyttötarkoitus: Perunaruton torjuntaan perunalla.
Käytön rajoitukset:
Varoaika 7 vrk.
Enintään 6 käsittelyä/kasvukausi.
Resistenssin hallinta:
Resistenssin muodostumisen estämiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään
käyttöohjeen mukaisesti kestävien perunaruttokantojen muodostumisen
estämiseksi. Cymbal 45-valmistetta voi käyttää 6 kertaa vuodessa enintään
kolmessa peräkkäisessä ruiskutuksessa samaan kasvustoon tankkiseoksena
vaikutustavaltaan toisenlaisten valmisteiden kanssa. Torjuntaohjelmassa ei voi
käyttää muita vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita (FRAC,
tehoaineryhmä 27).
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella
säällä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä
ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä
vesieliöiden suojelemiseksi vähintään 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska
pääosa valmisteen vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyttä
ei voida kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia.
Pohjavesialueilla valmisteen käyttö on sallittua joka 3. vuosi.
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 lisäksi käytettävä kasvojen-/silmiensuojainta silmiensuojainta ja
hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2
suodattimella.
KÄYTTÖOHJE:
Käyttömäärä: 0,25 kg/ha. Valmiste käytetään yhdessä jonkin toisen, eri
vaikutustapa-ryhmään kuuluvan, perunaruttoon hyväksytyn, valmisteen kanssa.
Testattuja seoskumppaneita ovat syatsofamidia,fuatsinamia tai metalaksyyli -M tehoaineita sisältävät valmisteet. Myös seoskumppanin käyttöohjeissa mainittuja
ohjeita ja rajoituksia on noudatettava.
Vesimäärä: 200 – 400 l/ha lehvästön rehevyydestä riippuen.
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Ajankohta ja ruiskutusväli: Käsittely on tehtävä ennaltaehkäisevästi. Ensimmäinen
ruiskutus tehdään perunakasvuston umpeutuessa, ja ruiskutuksia toistetaan
lehtiruttopaineesta riippuen 7 – 10 vrk kuluttua ensimmäisestä. Kuivalla säällä
voidaan käyttää pisintä ruiskutusväliä.
Vaikutustapa: Cymbal 45 -valmiste on kosketusvaikutteinen ja paikallissysteeminen
sienitautien torjunta-aine. Valmiste tehoaa itiöihin ja sillä on lyhytaikainen (noin 1
vrk tautisaastunnan tapahduttua), parantava vaikutus kasviin. Cymbal 45valmisteen teho on riittämätön yksin käytettynä, joten sitä pitää käyttää seoksessa
muiden, perunalla käytettävien perunaruton torjuntaan hyväksyttyjen valmisteiden
kanssa, jolloin se tehoaa parhaiten. Valmistetta voi käyttää kaikessa perunan
tuotannossa.
Ruiskutustekniikka:
Tankki täytetään puolilleen vedellä, lisätään Cymbal 45 –valmiste, seoskumppani
sekä loput vedestä sekoittajan käydessä koko ajan. Ruiskutusnestettä on
sekoitettava jatkuvasti kuljetuksen ja ruiskutuksen aikana valmisteen
sakkautumisen ehkäisemiseksi. Älä anna ruiskutusnesteen seistä yön yli. Säädä
ajonopeutta siten, että puomi kulkee mahdollisimman vakaasti. Käytä keskikarkeaa
pisarakokoa.
Ruisku huuhdellaan kolmeen kertaan. Huuhteluvesi ruiskutetaan jo käsitellylle
alalle. Älä puhdista järven tai vesistön läheisyydessä.
Huomautukset:
Varastoidaan kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.
Sääolot, kasvuston kunto yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen.
Luvanhaltija: xxx
Valmistaja ja pakkaaja: xxx
Edustaja Suomessa: xxx
Rekisterinumero: 3367
Valmistuserän numero ja - päivämäärä: xxx
Nettopaino: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 20.6.2016

