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Käyttöohje

Tuhoeläinten torjuntaan
Varoitus

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee
pahoinvointia.
VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.Vid hudirritation eller utslag: Sök
läkarhjälp.
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: imidaklopridi 700 g/kg
Valmistetyyppi: WS
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Sokerijuurikkaan siementen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä imevien ja
purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella peitattuja siemeniä kylvettäessä sekä peittausja kylvölaitteita puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai
viemäriverkostoon.
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Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet
tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan; ja varmistettava, että siemen sekoittuu
maaperään myös kylvörivien päässä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja siemeniä ei saa
säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla.
Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi, ympäristöön vahingossa
levinnyt tuote poistettava.
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:
Sokerijuurikkaan siemen peitataan teollisesti. Käyttömäärä on 85 g valmistetta eli 60 g
tehoainetta/ siemenyksikkö (siemenyksikkö=100 000 siementä=2,8-3,3 kg).
Valmiste tehoaa maassa eläviin hyönteisiin, kuten hyppyhäntäisiin, juurimatoihin ja
juurikaskuoriaiseen sekä lehtiä vahingoittaviin hyönteisiin, kuten kirppoihin ja muihin
kovakuoriaisiin, kasviluteisiin, perhostoukkiin ja lehtikirvoihin.
Huomautukset:
Valmiste on säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. Kestää pakkasta.
Sellaisilla paikoilla, joissa luteita esiintyy runsaasti ei siemenen peittaus yksin riitä
estämään luteiden taimivioituksia, vaan tällöin on varauduttava torjumaan luteita
jollakin luteiden torjuntaan hyväksytyllä ruiskutevalmisteella.
Luvanhaltija: XXX
Valmistaja: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
Rekisterinumero: 1792
Valmistuserä: 000
Nettopaino: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Gaucho WS 70 -valmisteen käytettäväksi
kasvinsuojeluaineena kasvinsuojelun hätätilanteessa 16.2.–15.6.2021.
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PÄÄTÖKSEN LIITE

GAUCHO WS 70 – valmisteella peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen
Peitattua siementä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta
varoittavalla, selvästi erottuvalla tekstillä:
”Sisältö käsitelty haitallisella kasvinsuojeluaineella Gaucho WS 70, joka sisältää
tehoaineenaan imidaklopridia. Saa käyttää vain viljelytarkoituksiin.
Siementä käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä
suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Hengitystiet altistavissa työvaiheissa on
lisäksi käytettävä hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella peitattuja siemeniä kylvettäessä sekä peittausja kylvölaitteita puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai
viemäriverkostoon.
Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi valmisteella peitatut siemenet
tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja on varmistettava, että siemen
sekoittuu maaperään myös kylvörivien päässä. Mahdollisesti ylijääneitä peitattuja
siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Lintujen ja luonnonvaraisten
nisäkkäiden suojelemiseksi, ympäristöön vahingossa levinnyt tuote poistettava.
Sokerijuurikkaan viljelyn jälkeisenä vuonna samalle peltolohkolle ei saa kylvää pölyttäjiä
houkuttelevia viljelykasveja.
Tyhjät siemenpakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.
Sellaisilla paikoilla, joissa luteita esiintyy runsaasti, ei siemenen peittaus yksin riitä
estämään luteiden taimivioituksia, vaan tällöin on varauduttava torjumaan luteita
jollakin luteiden torjuntaan hyväksytyllä ruiskutevalmisteella.”

