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Myyntipäällyksen teksti

Kasvitautien torjuntaan
Varoitus

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Epäillään aiheuttavan syöpää.
Misstänks kunna orsaka cancer
Epäillään vaurioittavan sikiötä.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
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 JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
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.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Valumat on kerättävä.
Samla upp spill.
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.
Tehoaine:

kaptaani 800 g/kg
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Käyttötarkoitus:
Hedelmäpuunsyövän (Neonectria ditissima) torjuntaan omenalta ja päärynältä.
Käytön rajoitukset:
Varoaika 21 vrk.
Valmistetta saa käyttää yhteensä enintään neljä kertaa kasvukauden aikana: kaksi kertaa keväällä
silmujen puhkeamisen ja terälehtien putoamisen aikaan sekä kaksi kertaa syksyllä sadonkorjuun
jälkeen.
Raskaana olevat työntekijät eivät saa ruiskuttaa Merpan 80 WG -valmistetta tai joutua
kosketuksiin valmisteella käsitellyn kasvuston kanssa.
Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä
tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II).
Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen
käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden
suojelemiseksi 50 metrin suojaetäisyys vesistöihin.
Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä
ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
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/silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta
varustettuna P2/A2 suodattimella.
Käyttöohje:
Käyttö hedelmäpuunsyövän (Neonectria ditissima) torjuntaan omenalta ja päärynältä silmujen
puhkeamisen aikaan sekä heti kukinnan jälkeen terälehtien varisemisen aikaan (BBCH 53 – 69)
korkeintaan kaksi käsittelykertaa keväällä. Toinen käyttöaika on syksyllä sadonkorjuun jälkeen,
esimerkiksi silloin kun lehdistä on pudonnut 50 prosenttia ja 90 prosenttia (BBCH 93 – 97)
korkeintaan kaksi käsittelykertaa syksyllä. Käyttömäärä enintään 2,25 kg/ha, vesimäärä 200 –
400 l/ha. Käsittelyjen väliin jäävä aika on oltava vähintään 10 vuorokautta.

Merpan 80 WG/Poikkeuslupa hätätilanteessa 20.4.–18.6.2021 ja 15.9.–13.11.2021

3(3)

Ruiskutusnesteen valmistus:
Täytä ruiskutussäiliöön vettä puolet tilavuudesta. Lisää oikea määrä valmistetta koko ajan
sekoittaen. Täytä loput vedestä. Anna sekoittajan olla käynnissä koko ruiskutuksen ajan.

Sekoitettavuus:
Ei saa sekoittaa muihin kasvinsuojeluaineisiin eikä lannoitteisiin.
Huomautukset:
Valmiste on säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa.

Luvanhaltija: Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
Valmistaja ja pakkaaja: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
Rekisterinumero: 4012
Valmistuserä: 000
Nettotilavuus: 000
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi poikkeustilanteessa 20.4.–
18.6.2021 ja 15.9.–13.11.2021.

