Apron XL / 8.1.2021 Poikkeuslupa kasvinsuojelun hätätilanteessa siemenen käytölle
1.6.-30.6.2021: porkkana, punajuuri, raitajuuri, kyssäkaali, tilli ja pavut
1.6.-31.7.2021: lanttu, nauris, retiisi ja kiinankaali
Ohje Apron XL -valmisteella peitattujen siementen merkitsemiseen.
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Apron XL
Kasvitautien torjuntaan
Varoitus

Haitallista nieltynä.
Skadligt vid förtäring.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/.../ jos ilmenee
pahoinvointia.
VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/...
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.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien riskien välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine:

Metalaksyyli-M 339,2 g/l, 30,9 % w/w

Valmistetyyppi: ES
Käyttötarkoitus:
Poikkeuslupa sallii Apron XL -valmisteella peitattujen porkkanan, punajuuren, raitajuuren,
lantun, nauriin, kiinankaalin, kyssäkaalin, tillin, retiisin ja papujen siementen kylvämisen
juuristotautien (mm. Pythium spp.) torjumiseksi.
Resistenssilauseke:
Metalaksyyli-M kuuluu fenyyliamidi-fungisideihin, FRAC-ryhmään (Fungiside Resistance
Action Group) 4, joiden riski resistenssin kehittymiselle on korkea. Resistenssin
ehkäisemiseksi älä käytä Apron XL -valmisteen kanssa muita metalaksyyli-M:ää tai samaan
FRAC 4 -ryhmään kuuluvia tehoaineita samaan aikaan siementen peittaamiseen tai maaperän
käsittelyyn.
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Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä
kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei
kasvinsuojeluainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon. Älä saastuta vesiä tuotteella tai
sen pakkauksella.
Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa
kylvää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla
(pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden
ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön
suojavyöhyke. Valmisteella peitatun siemenen viljelyä karkeilla hietamailla tai sitä
karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee
kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja varmistaa, että siemen sekoittuu maaperään
myös siemenrivien päässä. Ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai
nisäkkäiden ulottuvilla. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön
vahingossa levinnyt tuote poistettava.
Myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.
Suojainohjeet:
Peitattuja siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja pölyä
muodostavissa työvaiheissa myös hengityksensuojainta.
Peittaus suoritetaan siementen lähtömaassa ja peittauksessa on noudatettava kansallisia
suojainohjeita.
Käyttöohje:
Käyttömäärä porkkanalla on 1 ml/1kg siementä.
Käyttömäärä punajuurella ja raitajuurella on 2 ml/1kg siementä.
Käyttömäärä lantulla on 0,5 ml/1kg siementä.
Käyttömäärä nauriilla on 0,5 ml/1kg siementä.
Käyttömäärä kiinankaalilla on 0,5 ml/1kg siementä.
Käyttömäärä kyssäkaalilla on 0,5 ml/1kg siementä.
Käyttömäärä retiisillä on 2 ml/1kg siementä.
Käyttömäärä tillillä on 1 ml/1kg siementä.
Käyttömäärä pavuilla on 1 ml/1kg siementä.
Peittaus suoritetaan siementen lähtömaassa.
Huomautukset:
Valmistetta ei saa sekoittaa ravinteiden kanssa.
Varastoimislämpötila 0 - +35 C.
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt Apron XL -valmisteen porkkanan, punajuuren,
raitajuuren, kyssäkaalin, tillin ja papujen siementen kylvämisen avomaalla kasvinsuojelun hätätilanteessa
1.6. – 30.6.2021 sekä lantun, nauriin, retiisin ja kiinankaalin siementen kylvämiseen avomaalla 1.6. –
31.7.2021.

LIITE 1
Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:
Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta
ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi
erottuva teksti:
Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta
ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi
erottuva teksti: "Sisältö käsitelty nieltynä haitallisella ja silmiä ärsyttävällä Apron XL -valmisteella.
Tehoaine: metalaksyyli-M. Apron XL -valmisteen sisältämä 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni saattaa aiheuttaa
allergisen reaktion. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin.
Siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta.
Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä sekä kylvövälineitä puhdistettaessa
on varmistauduttava, ettei kasvinsuojeluainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon. Älä saastuta vesiä
tuotteella tai sen pakkauksella.
Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua siementä ei saa kylvää
tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II).
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin
levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön suojavyöhyke. Valmisteella peitatun siemenen viljelyä karkeilla
hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä
huolellisesti peittää maahan ja varmistaa, että siemen sekoittuu maaperään myös siemenrivien päässä.
Ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Lintujen ja
luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava.
Myyntipakkaus viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.”

