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Myyntipäällyksen teksti-minor use   
 

MODDUS M 
 

Kasvunsääde 

 

         Varoitus, Varning 

 
 

 
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

Haitallista hengitettynä. Skadligt vid inandning. 

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

med lång-tidseffekter. 

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. 

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 

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: 

trineksapakki-etyyli 250 g/l 

 

Valmistetyyppi: EC 

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

 
 

Varsinainen käyttötarkoitus: 

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja 

kauraviljelyksiltä sekä timotein ja nurminadan siemenviljelyksiltä. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja 

ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 

 

Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use): 

 Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen puna-apilan siemenviljelyksillä. 
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Tuotevastuu ja vastuu käytöstä: 

Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokuuskokeita kuin varsinaisessa rekisteröinnissä. 

Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, ruiskutustekniikka ja muu käyttötapa voivat vaikuttaa 

tuoteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. Luvan haltija ei vastaa tuotteen väärästä tai 

käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) – hyväksymisen 

haltija ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisitä vahingosta tai tulon-, ansion-

, tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny aineen toimittajan puoleen, jos sinulla on kysyttävää 

aineen ominaisuuksista.  

 

Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista Moddus M – valmisteen käytössä 

niissä käyttökohteissa, joista vähäiset käyttötarkoitukset (minor use – off-label) – hyväksyntä 

koskee. Valmistaja Syngenta Nordics A/S vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa 

oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.  

 

 

Käytön rajoitukset: 

Ruiskutettava ennen puna-apilan kukintaa. 

 

Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

Älä saastuta vettä 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: 

 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: 

Käsittelyaika: 

Puna-apilan pituuskasvun alkaessa, kasvuston ollessa n. 10-25 cm korkeaa. 

 

Käyttömäärä: 

0,8-0,9 l/ha, 1 kerta kasvukauden aikana 

 

Vettä käytetään 200 - 300 l/ha. 

 

Huomautukset: 

 

Teho eri apilalajikkeisiin voi vaihdella lajike-erojen sekä säiden vaikutuksen johdosta. 

 

Valmiste imeytyy kasveihin lehtien ja korren kautta. 

Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla kasvavaa 

ja/tai kuivuudesta, märkyydestä, ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää 

kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta. 
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Parhaat ruiskutusolot ovat aamulla tai aamupäivällä lämpötilan ollessa +10-24o C ja ilman 

suhteellisen kosteuden ollessa yli 50 %. Sade 4 tunnin kuluessa ruiskutuksesta huonontaa tehoa, 

mutta vähäinen aamukaste ei. Käsittelyä ei saa tehdä helteellä eikä kuivissa oloissa. 

Käsittely ei rajoita kasvimassan käyttöä karjan ruokinnassa, kompostissa jne. 

Säilytettävä +0 - +35 C:n lämpötilassa. 

 

Ruiskutusnesteen valmistaminen: 

Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen tai 3/4:aan puhtaalla vedellä, johon valmiste sekoitetaan. 

Sen jälkeen lisätään loppu tarvittavasta vesimäärästä. Sekoittajan annetaan olla käynnissä 

ruiskutusnesteen valmistuksen ja levityksen aikana.  

Käytön jälkeen tankki pestään huolellisesti vedellä. 

 

Sekoitettavuus: 

Soveltuu yhdistettäväksi tuhohyönteisten torjunta-aineiden sekä kelaattimuodossa olevien 

lehtilannoitteiden kanssa. Sekoitusmahdollisuus koskee yhtä tuotetta kerrallaan, ja se on tarkistettava 

k.o. valmisteen myyntipäällyksestä tai markkinoijan ohjeista. Seokset on ruiskutettava heti 

yhdistämisen jälkeen. 

 

 

 

Luvanhaltija: xxx 

Valmistaja ja pakkaaja:  xxx 

Edustaja Suomessa: xxx 

Rekisterinumero: 1727 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 0000 

Nettopaino tai -tilavuus: 00 

 

 

Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) – hyväksymisen haltija: 

Henrik Svärd 

Tasbyntie 6 C 5 

01150 Söderkulla 

 

Puh. 0400 465 009, s-posti: henrik.svard@sci.fi 

 

 

Minor use -hyväksyminen on voimassa 30.4.2024 saakka. 

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen torjunta-aineena käytettäväksi. 

 

 

 

 


