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Minor use käyttöohje
SENKOR SC 600
Rikkakasvien torjuntaan

Varoitus

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Kan orsaka organskador
genom lång eller upprepad exponering
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks kunna skada
fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte
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 läkar hjälp.
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.
Senkor SC 600 –valmisteen käytön (minor use, aik. off-label) käyttökohteet ja –ohjeet vähäisiin
käyttötarkoituksiin.
Virallisesti tarkastettujen käyttökohteiden lisäksi valmisteen käyttö on sallittu käyttäjän vastuulla
seuraavilla kasveilla:
Rikkakasvien torjuntaan kuminalta kylvövuonna.

Tehoaine:

metributsiini

600 g/l

Valmistetyyppi: SC
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Tuotevastuu ja vastuu käytöstä:
Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa
rekisteröinnissä. Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, resistenssi,
ruiskutustekniikka ja muu käyttötapa voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin
kasvustossa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ei vastaa tuotteen väärästä
tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
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ry ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai tulon-,
ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny viljelyneuvojan tai aineen toimittajan
puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.
Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista valmisteen käytössä
käyttökohteissa, joita minor use (aik. off-label) -hyväksyntä koskee. Valmistaja Bayer A/S
Bayer CropScience vastaa, että oikein varastoitu, alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on
koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.

Resistenssin hallinta:
Valmisteen sisältämä tehoaine kuuluu HRAC-ryhmään C1 (triatsinonit). Kestävien
rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia
valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna.
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:
Kylvövuoden keväällä ennen kuminan taimettumista:
Rikkakasvien torjuntaan keväällä 2 – 3 vrk ennen kuminan taimettumista. Senkor SC 600:n
käyttömäärä on 0,25 – 0,30 l/ha maalajista ja maan kosteudesta riippuen. Vesimäärä on 200 l/ha.
Alhaisinta määrää käytetään kevyillä kivennäismailla. Tehon parantamiseksi ja laajentamiseksi
suositellaan valmistetta käytettäväksi ohjelmassa yhdessä Fenix-valmisteen kanssa.

Huomautuksia:
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Vaarallinen muille viljelyskasveille. Vaikuttaa leveälehtisiin rikkoihin hieta- ja savimailla lehtien
ja maan kautta, eloperäisillä mailla etupäässä lehtien kautta.
Valmisteen teho leveälehtisiin siemenrikkoihin ja kylänurmikkaan on hyvä, peippeihin ja
tatarlajeihin tyydyttävä. Teho mataraan on riittämätön, kiertotattareeseen ja ohdakkeeseen teho
on heikko.
Paras torjuntatulos saavutetaan lämpimällä säällä ruiskutettaessa, maan ollessa kostea. Kuivalla
säällä teho on paras ruiskutettaessa aamulla, ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea.
Ruiskutusta yli +25 ºC lämpötiloissa tulisi vioitusriskin vuoksi välttää, jos viljelykasvi on
saavuttanut taimiasteen.
Normaaleihin ruiskutusolosuhteisiin suositellaan viuhkasuuttimien käyttöä.
Tarpeen vaatiessa, esim. tuulen ollessa kohtalainen, voidaan käyttää vastaavia ilma-avusteisia
suuttimia.
Säilytetään viileässä mutta jäätymiseltä suojatussa tilassa.

Luvanhaltija: xxx
Valmistaja ja pakkaaja: xxx
Edustaja Suomessa: xxx
Rekisterinumero: 3084
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 0000
Nettopaino tai -tilavuus: 00
Vähäiset käyttötarkoitukset (minor-use) -hyväksymisen haltija:
MTK ry, Simonkatu 6, 00100 Helsinki
Yhteyshenkilö: Mika Virtanen
puh. 020 413 2468, s-posti: etunimi.sukunimi@mtk.fi
Minor use -hyväksyminen on voimassa 30.9.2018 saakka.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 16.4.2014.

