Wakil XL / 4.12.2020 Poikkeuslupa kasvinsuojelun hätätilanteessa siemenen käytölle 1.6.-15.8.2021
Ohje Wakil XL -valmisteella peitattujen siementen merkitsemiseen.

WAKIL XL
Kasvitautien torjuntaan
Varoitus

Saattaa vahingoittaa elimiä (veri, kateenkorva) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Kan orsaka organskador (blod, bräss) genom långeller upprepad exponering.
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä.
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Varastoi lukitussa tilassa.
Förvaras inlåst.
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
Sök läkarhjälp vid obehag.
Sisältää symoksaniilia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Innehåller symoksanil. 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:

fludioksoniili 50 g/kg
metalaksyyli-M 175 g/kg
symoksaniili 100 g/kg

Valmistetyyppi: WG
Käyttötarkoitus:
Poikkeuslupa sallii Wakil XL -valmisteella peitattujen herneen siementen kylvämisen
avomaalla seuraavien itävyyttä ja taimettumista heikentävien homesienten sekä
laikkutautien (herneenlaikku, Ascochyta pisi, taimipolte, Pythium spp ja tyvi- ja
lehtilaikkutaudit Phoma spp, Mycosphaerella pinodes) torjumiseksi.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä
kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei
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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.
Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja
tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
Suojainohjeet:
Peittaus suoritetaan siemenen lähtömaassa. Suojainohjeet kansallisten ohjeiden mukaisesti.
Peitattuja siemeniä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja pölyä
muodostavissa työvaiheissa myös hengityksensuojainta.
Käyttöohje:
Käyttömäärä on 200 g/100 kg siementä.
Peittaus suoritetaan siemenen lähtömaassa.
Huomautukset:
Valmistetta ei saa sekoittaa ravinteiden kanssa.
Varastoimislämpötila 0 - +35 C.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt Wakil XL -valmisteen peitattujen herneen siementen
kylvämisen avomaalla kasvinsuojelun hätätilanteessa 1.6.–15.8.2021.

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:
"Sisältö käsitelty Wakil XL -valmisteella, jonka epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan
sikiötä ja joka pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa saattaa vahingoittaa elimiä (veri, kateenkorva).
Symoksaniili saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. Tehoaineet: metalaksyyli-M, fludioksoniili ja
symoksaniili. Siementä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja pölyä muodostavissa
työvaiheissa hengityksensuojainta. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin.
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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.”

