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Beloukha

Rikkakasvien torjuntaan
Varoitus/Varning

Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Pese runsaalla vedellä/… VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
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.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Tehoaine: pelargonihappo 680 g/l
Valmistetyyppi: EC
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Rikkakasvien torjuntaan avomaanvihanneksilla (kepasipulit, punasipuli (istukas, taimi, kylvö),
salottisipuli, valkosipuli, porkkana, palsternakka, pinaatti, lanttu, nauris, mukulaselleri, punajuuri,
raita-, kelta- ja valkojuuret, retiisi, retikka, valkoretikka, piparjuuri, maa-artisokka, juuripersilja,
lehtiselleri, punasikuri) ja hedelmäpuilla (omena, päärynä, kirsikka, hapankirsikka, luumu) ajalle 6.5.
– 28.8.2021.
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. MTK ry ei vastaa tuotteen väärästä tai
käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. MTK 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.
Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista valmisteen käytössä käyttökohteessa, joita
hätälupa koskee. Kasvinsuojeluaineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa
oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.
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Käytön rajoitukset:
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.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen
jätepisteeseen.
Suojainohjeet:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä
(esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- /
silmiensuojainta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Käyttöohje:
BELOUKHA® on ei-valikoiva kosketusvaikutteinen rikkakasviaine rikkakasvien torjuntaan, juurivesojen ja
rönsyjen poistoon sekä varsiston hävittämiseen. Tuote sisältää tehoaineena pelargonihappoa.
Pelargonihappo on luonnollinen, kasvipohjainen öljyuute, joka nopeasti tuhoaa lehtien vahakerrosta;
rikkakasvit kuolevat tämän jälkeen kuivumiseen. Teho alkaa näkyä 2-3 tuntia käsittelystä. Tuotteella ei ole
pitkäaikaista tehoa.
Parhaan rikkakasvitehon saavuttamiseksi, tulee BELOUKHA® ruiskuttaa kun rikkakasvit ovat pieniä
(korkeintaan 8 cm korkeita).
Parhaan tehon saavuttamiseksi rönsyjen poistossa, tulee BELOUKHA® ruiskuttaa nuoriin rönsyihin
(korkeintaan 15 cm pitkiä).
Käsittele mieluiten aamulla kuivaan kasvustoon varmistaakseen mahdollisimman paljon auringonvaloa
käsittelyn jälkeen. Sitkeät rikkakasvit voivat vaatia toistuvia käsittelyjä uuden kasvun ilmentyessä.

Huomioitavia asioita käsittelyssä:
1 – Käsittele mieluiten aamulla ja silloin kun aurinkoista säätä on ennustettu käsittelyn jälkeen.
2 – Käsittele oikeaan aikaan (alla olevan taulukon mukaisesti).
3 – Parhaan tehon saavuttamiseksi on tärkeää, että ne kasvinosat mitkä halutaan käsitellä, tulee kauttaaltaan
ruiskutettu. Sellaisiin rikkakasvien ja sammalien kasvinosiin, jotka esimerkiksi jäävät toisten rikkakasvien alle
ruiskutushetkellä ei saada tehoa.
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HYVÄKSYTYT KÄYTTÖKOHTEET

Viljelykasvi

Käsittelyjen
Käsittelykohde Käyttömäärä määrä/vuosi,
korkeintaan

Avomaanvihannekset
(kepasipulit,
punasipuli,
salottisipuli,
valkosipuli,
porkkana,
palsternakka,
pinaatti, lanttu,
Yksivuotiset
nauris, mukulaselleri, heinämäiset ja
punajuuri, raita-,
leveälehtisiset
kelta- ja valkojuuret,
rikkakasvit
retiisi, retikka,
valkoretikka,
piparjuuri, maaartisokka,
juuripersilja,
lehtiselleri,
punasikuri)

Omena, päärynä

2
16 L/ha

Yksivuotiset
heinämäiset ja
leveälehtisiset
rikkakasvit

kirsikka,
hapankirsikka, luumu

16 L/ha
Rönsyt

TARKEMMAT KÄYTTÖOHJEET
Omena, päärynä, kirsikka, hapankirsikka, luumu
Rikkakasvien torjunta:
Käyttömäärä: 16 L/ha
Vesimäärä: 150 – 400 L /ha

(vähintään 7
päivän
käsittelyväli)

Käsittelyajankohta

Ennen istuttamista tai
ennen kylvöä TAI
Ennen taimettumista
(BBCH 00-08) TAI
Taimettumisen
jälkeen rivien ja
penkkien välistä
(BBCH 10-97). HUOM.
poikkeuslupa on
voimassa 28.8.2021
asti.

Koko kasvukauden
aikana, puiden
lepovaiheesta
2
keväällä (BBCH 00)
(vähintään 14 lehtien pudotuksen
jälkeen syksyllä (BBCH
päivän
käsittelyväli) 99). HUOM.
poikkeuslupa on
voimassa 28.8.2021
asti.

Varoaika

1 vrk

1 vrk
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Käsittelyn voi tehdä keväällä tai myöhemmin kasvukauden aikana, kun uusia rikkakasveja taimettuu.
Torjuttavat yksi- ja kaksivuotiset rikkakasvit tulee korkeintaan olla 6-lehtiasteella (korkeintaan 8 cm korkeita)
tai ruusukeasteella kun ympärysmitta on korkeintaan 4 cm. Rikkakasvit tulee olla kuivat käsittelyhetkellä.
Käsittele mieluiten aamupäivällä.
Vältä tuulikulkeumaa hedelmäpuiden lehtiin ruiskuttaessa, koska lehdet todennäköisesti vioittuvat
ruiskutusnesteen osuessa niihin.
On myös mahdollista käyttää BELOUKHA® käsittelyohjelmissa missä käytetään myös maanmuokkausta tai
muita tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita.
Tuotteen hyväksytty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukausi, vähintään kahden viikon käsittelyvälillä.
Käsittelyvälin pituus riippuu säästä, rikkakasvien määrästä ja maanmuokkauksesta rivissä.

Juurivesojen poisto:
Käyttömäärä: 16 L/ha
Vesimäärä: 150 – 400 L /ha
Käytä BELOUKHA® nuoriin juurivesoihin, korkeintaan 15 cm pitkiä ja viimeistään kun puun kuori on ruvennut
paksuuntua juurivesan juurella. Käsittele juurivesat kaikilta puolilta. Käsittele mieluiten aamupäivällä.
Vältä tuotteen kosketusta hedelmäpuun kasvaviin osiin käsittelyn aikana, koska ne voivat vioittua.
Tuotteen hyväksytty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukausi, vähintään kahden viikon käsittelyvälillä.
Käsittelyvälin pituus voi vaihdella.

Avomaan vihannekset (keltasipulit, salottisipuli, valkosipuli, porkkana, palsternakka, pinaatti, lanttu,
nauris, mukulaselleri, punajuuri, raita-, kelta- ja valkojuuret, retiisi, retikka, valkoretikka, piparjuuri, maaartisokka, juuripersilja, lehtiselleri, punasikuri
Rikkakasvien torjunta taimettumisen jälkeen rivien välistä:
Käyttömäärä: 16 L/ha
Vesimäärä: 150 – 400 L /ha
Torjuttavat yksi- ja kaksivuotiset rikkakasvit tulee korkeintaan olla 6-lehtiasteella (korkeintaan 8 cm korkeita)
tai ruusukeasteella kun ympärysmitta on korkeintaan 4 cm. Rikkakasvit tulee olla kuivat käsittelyhetkellä.
Käsittele mieluiten aamupäivällä.
Ruiskuttaessa rivivälit, suositellaan suojien käyttöä välttääkseen tuotteen kosketusta viljelykasviin. Kaikki
kasvussa olevat kasvinosat, jotka tulevat kosketukseen BELOUKHA®:n kanssa todennäköisesti vioittuvat.
On myös mahdollista käyttää BELOUKHA® käsittelyohjelmissa missä käytetään myös maanmuokkausta tai
muita tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita.
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Tuotteen hyväksytty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukaudessa, vähintään viikon käsittelyvälillä.
Käsittelyvälin pituus riippuu säästä ja rikkakasvien määrästä.

Rikkakasvien torjunta ennen istuttamista tai kylvöä:
Käyttömäärä: 16 L/ha
Vesimäärä: 150 – 400 L /ha
Torjuttavat yksi- ja kaksivuotiset rikkakasvit tulee korkeintaan olla 6-lehtiasteella (korkeintaan 8 cm korkeita)
tai ruusukeasteella kun ympärysmitta on korkeintaan 4 cm. Rikkakasvit tulee olla kuivat käsittelyhetkellä.
Käsittele mieluiten aamupäivällä.
On myös mahdollista käyttää BELOUKHA® käsittelyohjelmissa missä käytetään myös maanmuokkausta tai
muita tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita.
Tuotteen hyväksytty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukaudessa, vähintään viikon käsittelyvälillä.
Käsittelyvälin pituus riippuu säästä ja rikkakasvien määrästä.
Rikkakasvien torjunta ennen taimettumista:
Käyttömäärä: 16 L/ha
Vesimäärä: 150 – 400 L /ha
On tärkeää, että käsittely tehdään ennen viljelykasvin taimettumista. Kaikki kasvinosat, jotka tulevat
kosketukseen BELOUKHA®:n kanssa todennäköisesti vioittuvat.
Torjuttavat yksi- ja kaksivuotiset rikkakasvit tulee korkeintaan olla 6-lehtiasteella (korkeintaan 8 cm korkeita)
tai ruusukeasteella kun ympärysmitta on korkeintaan 4 cm. Rikkakasvit tulee olla kuivat käsittelyhetkellä.
Käsittele mieluiten aamupäivällä.
On myös mahdollista käyttää BELOUKHA® käsittelyohjelmissa missä käytetään myös maanmuokkausta tai
muita tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita.
Tuotteen hyväksytty käyttö on kaksi käsittelyä/kasvukaudessa, vähintään viikon käsittelyvälillä.
Käsittelyvälin pituus riippuu säästä ja rikkakasvien määrästä.

Huomioitava käyttäessä
Säilytetään hyvin suljetussa pakkauksessa. Säilytetään ainoastaan alkuperäispakkauksessa. Älä käytä
pakkausta uudestaan.
Ruiskutusnesteen valmistus
Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Täytä tankki ¾ vedellä. Kaada suositeltu määrä BELOUKHA® tankkiin ja
täytä loput vedestä. Pidä sekoitus päällä koko ajan.
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Käsittely
Varmista, että torjuttavat kohteet tulee kauttaaltaan ruiskutettua. Rönsyjen käsittelyssä, käytä mieluiten
suojia välttääkseen tuulikulkeumaa hedelmäpuiden alaosiin.
On mahdollista käyttää BELOUKHA® reppuruiskun kanssa.
Vältä tuulikulkeumaa lähellä oleville tonteille.
Älä jätä ruiskutusnestettä tankkiin pitkäksi ajaksi, esimerkiksi ruokatauon ajaksi.
Ravista tuotetta kunnolla ennen käyttöä ja varmista, että sekoitus on päällä koko ajan käytön aikana.

Ruiskun puhdistus:
Huuhtelu ruisku huolellisesti vedellä ja ruiskun pesuun tarkoitetulla pesuaineella joka BELOUKHA®
käyttökerran jälkeen.
Ilmoitus käyttäjille
Ohjeet ja suositukset ovat viljelykokeiden kokeiden tulos. Silti monta tekijää, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa,
voi vaikuttaa tuotteen toimivuuteen käytön aikana (ruiskutustekniikka, sääolosuhteet jne.). Valmistaja vastaa
tuotteen koostumuksesta, formuloinnista ja sisällöstä, Käyttäjä on vastuussa vahingoista (puuttuva teho,
yleinen myrkyllisyys, jäämä jne.) jotka ovat seurausta siitä, että käyttöohjeita ei noudateta.
Varastointi: Säilytetään pakkaselta suojattuna

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena
poikkeusluvalla kasvinsuojelun hätätilanteessa 5.5.-28.8.2021 välisenä aikana.

Poikkeusluvan luvanhaltija: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Edustaja Suomessa:
Rekisterinumero: 3526
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:
Pakkauskoko:

