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Myyntipäällyksen teksti

DUPLOSAN SUPER
Rikkakasvien torjuntaan
Vaara

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.
Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 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 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.
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
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.

Tehoaine:
diklorproppi-P 310 g/l (dimetyyliamiinisuolana)
MCPA
160 g/l (dimetyyliamiinisuolana)
mekoproppi-P 130 g/l (dimetyyliamiinisuolana)
Valmistetyyppi: SL
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
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Käyttötarkoitus:
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien nurmien
suojaviljoista.
Käytön rajoitukset: Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korren kasvun alkamista.
Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.
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.
Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai
muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja
II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää
vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella 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 ja hengitystiet
altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.
Käyttöohje:
Käyttökohde:
Syysviljat

Käyttöaika:
Varhain keväällä kasvun alkaessa

Käyttömäärä:
2,0-2,5 l/ha tai
1,5-2,0 l/ha + Express 50 T
-valmistetta 1,5-2,0 tablettia
(vastaa 8-10 g Express 7 DF:ää)

Kevätviljat, myös
suojaviljat

Rikkakasvien taimettumisen jälkeen viljan 3-4
-lehtiasteella, viimeistään ennen korrenkasvun alkua

1,5-2,0 l/ha tai
1,0-1,5 l/ha + Express 50 T
-valmistetta 1,0-1,5 tablettia
(vastaa 5-8 g Express 75 DF:ää)

Käytettäessä Duplosan Superia tankkiseoksena Express 50 T:n (tai Express 75 DF:n)
kanssa kiinnitettä ei lisätä.
Vettä käytetään 200-400 l/ha.
Pienintä suositeltua käyttömäärää voidaan vähentää 20-40 %, mikäli rikkakasvillisuus
koostuu pääasiassa jauhosavikasta, ristikukkaisista ja pihatähtimöstä, joihin valmiste
tehoaa erinomaisesti. Tällöin ruiskutus on ajoitettava rikkakasvien varhaiselle
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kehitysasteelle ja viljakasvuston on oltava tasaisesti orastunut ja hyvässä
kasvukunnossa.
Huomautukset:
Vaarallista muille viljelykasveille. Tehoaa MCPA:lle herkkien rikkakasvien lisäksi
moniin sitä kestäviin lajeihin mm. pihatähtimöön, tattariin, linnunkaaliin ja
mataroihin. Valmisteeseen voidaan lisätä Express 50 T:tä (tai Express 75 DF:ää), kun
pellossa on runsaasti mm. peippiä, pillikettä, lemmikkiä ja saunakukkaa.
Ilman lämpötilan tulee olla vähintään 12 C.
Yöpakkasta edeltävänä ja sitä seuraavana päivänä ei pidä ruiskuttaa.
Luvanhaltija: xxx
Valmistaja ja pakkaaja: xxx
Edustaja Suomessa: xxx
Rekisterinumero: 1759
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 000
Nettotilavuus: xxx
Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 18.12.1996.

