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Myyntipäällyksen teksti

MADEX
Tuhoeläinten torjuntaan

Säilytä lasten ulottumattomissa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen
hengittämistä.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/
ansiktsskydd.
Sisältää Cydia pomonella -granulovirusta (CpGV). Mikro-organismit saattavat aiheuttaa allergisen
reaktion.
Innehåller Cydia pomonella -Granulovirus (CpGV). Mikroorganismer kan framkalla en allergisk
reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Tehoaine:

Cydia pomonella granulovirus, 3 x 1013 viruspartikkelia/l

Valmistetyyppi: SC
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Omenakääriäisen torjuntaan omenaviljelyksiltä.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
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.
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Käyttöohje:
Valmisteen käyttömäärä on 100 ml/ha, mutta kääriäiskannan ollessa alhainen
50ml/ha on riittävä seuraavissa käsittelyissä. Vesimäärä on 200-1600 l/ha riippuen
puiden koosta ja käytettävästä levityskalustosta.
Omenakääriäisten esiintymistä tarkkaillaan ansojen avulla ja ensimmäinen käsittely
tehdään, kun toukat kuoriutuvat. Ensimmäisen käsittelyn tarkka ajoitus toukkien
kuoriutumisvaiheeseen on tärkeää torjunnan onnistumiseksi. Käsittely toistetaan 814 päivän sääoloista riippuen. Käsittelyjen välille jätetään 8 aurinkoista päivää (2
puolipilvistä tai pilvistä päivää = 1 aurinkoinen päivä). Käsittely tehdään mieluiten
illalla. Yhden omenakääriäissukupolven aikana tehdään yleensä kolme käsittelyä.
Ruiskutusnesteen valmistus:
Valmistepakkausta on ravisteltava huolellisesti ennen käyttöä. Ruiskun säiliö
täytetään ensin puolilleen vettä. Sen jälkeen lisätään tarvittava valmisteen määrä
sekoituspumpun käydessä. Tämän jälkeen tankki täytetään vedellä sekoittajan
käydessä.
Huomautukset:
Valmistetta voidaan käyttää integroiduissa torjunnassa ja yhdessä muiden
tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden kanssa. Lisäksi sitä voidaan
käyttää tankkiseoksena muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa. Ei saa kuitenkaan
sekoittaa kuparin tai sellaisten valmisteiden kanssa, joiden pH-arvo on alle 5 tai yli 8.
Voidaan käyttää myös yhdessä feromonihäirintätekniikan kanssa.
Pakkaus säilytetään kuivassa ja viileässä, alle +5 °C. Voidaan säilyttää myös
pakastettuna, alle -18 °C. Avattu pakkaus säilyttää tehonsa uudelleen suljettuna ja
viileässä tai pakastettuna säilytettynä. Kestää lyhytaikaisesti korkeampia lämpötiloja
kuljetuksen ja käytön aikana. Oikein säilytetyn tuotteen käyttöikä on 2 vuotta.

Luvanhaltija: XXX
Valmistaja ja pakkaaja: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
Rekisterinumero: 3054
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx
Nettopaino tai -tilavuus: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
kasvinsuojeluaineena 25.1.2012.
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