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Myyntipäällyksen teksti
SCALA
Kasvitautien torjuntaan

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
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:

pyrimetaniili

400 g/l

Valmistetyyppi: SC
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Mansikan harmaahomeen torjuntaan sekä hedelmäruven torjuntaan omenalla ja päärynällä.
Käytön rajoitukset:
Varoaika mansikalla 10 vrk, omenalla ja päärynällä 28 vrk.
Valmistetta saa käyttää mansikkaviljelmällä avomaalla enintään kolme kertaa kasvukauden
aikana sekä omenalla ja päärynällä enintään viisi kertaa kasvukaudessa.

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:
Suutintyyppi
Viuhkasuutin
Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1)
Käyttökohteet
50 % vähennys 75 % vähennys 90 % vähennys
mansikka
omena, päärynä

3m
30 m

3m
30 m

3m
20 m

3m
10 m

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.
Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla
vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II).
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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.

Käyttöohje:
Mansikkaviljelys ruiskutetaan harmaahomeen torjumiseksi ensimmäisen kerran kukinnan
alkuvaiheessa, jolloin suojataan kukkia ja kehittyviä raakileita tartunnalta, ja/tai muiden
valmisteiden käytön jälkeen kolmanteen käsittelyyn kukinnan loppuvaiheessa (BBCH 60-69).
Valmistetta ei tule käyttää peräkkäisiin käsittelyihin.
Enintään kolme käsittelyä kasvukaudessa 7-14 vrk:n välein. Esimerkiksi kolmen ruiskutuksen
ohjelmassa on vain yksi Scala –käsittely. Kuuden käsittelyn ohjelmassa kaksi Scala –
ruiskutusta jne.
Valmisteen käyttömäärä on 1,5 – 2,5 l/ha ja vesimäärä 200 - 2000 l/ha.
Omena- ja päärynäruven torjunnassa ennaltaehkäiseviä ruiskutuksia tehdään lehtien
puhkeamisesta kukinnan loppumiseen (BBCH 07-77). Tautia pysäyttävä ruiskutus tehdään
enintään 72 tuntia tartunnan havaitsemisen jälkeen. Ruiskutuksia voidaan jatkaa kukinnan
loppuun asti. Enintään 5 käsittelyä kasvukaudessa 7 – 10 vrk välein.
Käyttömäärä on 0,35 – 0,7 l/puun pituusmetri/ha tai 0,5 – 1,5 l/ha. Vesimäärä on
500 – 2000 l/ha.
Huomautukset:
Valmiste on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.

Luvanhaltija: xxx
Valmistaja ja pakkaaja: xxx
Rekisterinumero: 1873
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx
Nettotilavuus: 000

Elintarviketurvallisuusvirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 20.01.2010.

