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Myyntipäällyksen teksti
Don-Q
Kasvitautien torjuntaan
Varoitus

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.
Haitallista hengitettynä. Skadligt vid inandning.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering eller misstanke
om exponering: Sök läkarhjälp.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Vid obehag, kontakta
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.
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:

tiofanaatti-metyyli 700 g/kg

Valmistetyyppi:WG
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus: Punahomeen (Fusarium spp.) torjuntaan kevät- ja syysvehnällä sekä ruisvehnällä
Käytön rajoitukset:
Torjunta pitää tehdä kukinnan loppuun mennessä, viimeistään kasvuasteella BBCH 69.
Valmistetta saa ruiskuttaa kerran kasvukaudessa.
Viljan olkia ei saa käyttää eläinten rehuna, kuivikkeena tai muuhun tarkoitukseen, jossa
työntekijä tai sivullinen joutuu niiden kanssa tekemisiin.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden
suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:
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Käyttökohteet
vehnä, ruisvehnä

Suutintyyppi
Viuhkasuutin
Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)
50 % vähennys 75 % vähennys 90 % vähennys
15 m

10 m

5m

3m

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.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä
ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja
tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
Resistenssin hallinta:
Tehoaine tiofanaatti-metyyli kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään 1, MBC (metyyli
benzimidatsoli karbamaatit). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella on korkea.
Resistenssin kehittymisen estämiseksi käytä valmistetta seoksissa tai vuorotellen toisten
tautiaineiden kanssa, joilla on eri vaikutustapa.
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:
Don-Q on systeeminen sienitautien kasvinsuojeluaine, jota käytetään kevätvehnällä,
syysvehnällä ja ruisvehnällä punahomeen (Fusarium spp.) torjuntaan. Valmistetta
ruiskutetaan viljan kukinta-aikana (BBCH 61 – 69) käyttömäärällä 1,1 kg/ha. Vesimäärä on
400 l/ha. Paras teho punahomeen torjunnassa saavutetaan kukinnan keskivaiheella (BBCH
65).
Ruiskutusnesteen valmistus:
Täytä ruiskutussäiliöön vettä ¾ tilavuudesta. Lisää oikea määrä Don-Q:ta koko ajan
sekoittaen. Täytä loput vedestä. Anna sekoittajan olla käynnissä koko ruiskutuksen ajan.
Huomautukset:
Kovassa tautipaineessa tai toistuvan käytön myötä on mahdollista, että kasvinsuojeluainetta
kestäviä sienikantoja syntyy ja valmisteen teho heikkenee. Siksi ei voida sulkea pois
mahdollisuutta, että tämän valmisteen teho voi heikentyä kovassa tautipaineessa.
Luvanhaltija:
xxx
Valmistaja ja pakkaaja:
xxx
Edustaja Suomessa:
xxx
Rekisterinumero:
3256
Nettopaino:
000
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:
000
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 17.12.2014.

