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     Myyntipäällyksen teksti  

 

EXPRESS 50 SX    Varoitus 

     
 

 

Rikkakasvien torjuntaan 

 

 

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 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: tribenuroni-metyyli 500 g/kg 

  

Valmistetyyppi: SG  

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

  

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista.  

 

Käytön rajoitukset: 

Vilja voidaan käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelyn jälkeen. 

 

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.  

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:  
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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.  

 
Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelu: 

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. 

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset 

suojaetäisyydet: 

 

   Suojaetäisyys eri suutintyypeillä  

Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 

50 - 75 % vähennys 90 % vähennys 

10 m 3 m 0 m 

 

Käyttöohje: 

Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa ja rikkakasvien ollessa vielä pieniä. 

Kevätviljat käsitellään viljan 2-4 lehtiasteella, kuitenkin viimeistään lippulehtivaiheessa 

(lippulehden korvake näkyvillä, BBCH 39). Viimeinen ruiskutusajankohta peltovalvatin ja 

pelto-ohdakkeen kasvun pysähdyttämiseksi  (20 g/ha / 22 g/ha) on  BBCH 39. Apilattomien 

nurmien suojaviljat ruiskutetaan heinän oraan ollessa 2-3 lehti-asteella. Apilapitoisten 

nurmien suojaviljat ruiskutetaan kun apilassa on vähintään yksi kolmilehdykkäinen lehti. Ks. 

kuva alla: 

 

 
 

Käyttömäärät: 

Syysviljat: 15 – 22 g/ha 

Kevätviljat: 12 – 20 g/ha, suurinta suositeltua määrää käytetään, jos pellossa kasvaa 

runsaasti tatarta, orvokkia, emäkkiä, peltovalvattia tai -ohdaketta. 

Apilattomien nurmien suojaviljat:   8 –11 g /ha 

 

Vettä käytetään 200 - 300 l/ha. Ruiskutusnesteeseen lisätään Sito Plus- tai Super-kiinnitettä 

1 dl/200 l vettä (0,05 % nesteen määrästä). 

 

Apilapitoisten nurmien suojavilja: 8 – 11 g/ha + 0,5 l MCPA-valmistetta/ha.  

HUOM! Älä lisää kiinnitettä. 

Vettä käytetään 200 – 300 l/ha. 

 

Ruiskutusnesteen valmistus: 
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Kiinnitettä käsiteltäessä on noudatettava sen myyntipäällyksessä olevia suojainohjeita. Lisää 

puolillaan olevaan säiliöön tarvittava määrä Express 50 SX - sekoittajan käydessä. Täytä 

säiliö vedellä, ja lisää kiinnite tehokkaasti sekoittaen. Käytä ruiskutusneste mahdollisimman 

pian. 

Apilapitoisten nurmien suojavilja: Lisää ensin Express 50 SX tankkiin. Kun rakeet ovat 

lienneet täysin, lisää MCPA-valmiste sekoittajan ollessa käynnissä. HUOM! Älä käytä 

kiinnitettä. 

 

HUOMAUTUKSET 

Vaarallista muille viljelykasveille.Valmiste vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta. Teho on 

heikohko orvokkiin, tattariin, peltoemäkkiin ja linnunkaaliin. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien 

kasvu pysähtyy heti, mutta kasvien lakastumisoireet tulevat esiin vasta n. 10 vrk:n kuluttua. 

Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Käsittelyn jälkeen voi kasvustossa näkyä ohimenevä 

vaaleneminen.  

Suojaviljaa ruiskutettaessa viljan ja nurmikasvien tulee olla tasaisesti 

orastuneita/taimettuneita heinien ja/tai apilan vioitusriskin vähentämiseksi. Märkyydestä 

kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa. 

 

Jotta pitkäaikaisessa viljanviljelyssä vältyttäisiin kestävien rikkakasvikantojen kehittymiseltä, 

voidaan maahantuojan suosituksen mukaan Express 50 SX- valmisteeseen lisätä 3 - 4 vuoden 

välein diklorproppi-P:tä,  mekoproppi-P:tä tai fluroksipyyiriä sisältävää valmistetta pienintä 

ohjeenmukaista määrää käyttäen.  

 

Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainituilla kiinnitteillä. 

Express 50 SX - valmisteen käyttö ei rajoita seuraavan vuoden kasvilajivalintaa. 

 

Säilytettävä kuivassa.  

 

RUISKUN PUHDISTUS 

Aloita aina ruiskutus puhtaalla tankilla ja laitteistolla. Puhdista välineet huolellisesti heti 

käytön jälkeen. 

 

Ruiskun huolimaton pesu tai liian pieni vesimäärä voi jättää ainejäämiä ruiskuun. Ruiskun 

käyttö tämän jälkeen muiden kuin viljakasvien ruiskutuksiin voi vahingoittaa näitä 

kasvustoja.  

 

Jotta muut viljelykasvit eivät vahingoittuisi, ruisku on puhdistettava heti käsittelyn jälkeen 

huolellisesti, sekä sisä- että ulkopuolelta, seuraavasti: 

 

 

1. Pese huolellisesti  Extra Ruiskunpesua tai Ruiskun Tehopesua käyttäen tankin kaikki sisäpinnat, 

myös kansi, puhtaalla vedellä (käytä vähintään 10 % tankin tilavuudesta) niin että kaikki jäämät ja 

kerrostumat irtoavat. Poista siivilät, suuttimet ja suodattimet ja pese niitä erikseen. Huuhtele 

pumppua, suodattimia  ja puomia. Tyhjennä loput pesuvedestä säiliöstä.  

2. Pese, huuhtele ja tyhjennä toisen kerran edellisten ohjeiden mukaisesti puhtaalla vedellä. 

3. Huolehdi, ettei pesu- tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi 

myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä. 

Huom.: 

Käytettäessä tankkiseoksia lue kaikkien valmisteiden pesuohjeet ja noudata niistä 

perusteellisinta. 

  

Luvanhaltija: xxx 

Edustaja Suomessa: xxx 
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Rekisterinumero: 3016 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 

Nettopaino tai -tilavuus: 000 

 

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 

14.10.2011. 


