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Myyntipäällyksen teksti
CERONE
Kasvunsääde
Vaara

Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
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.
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: etefoni 480 g/l
Valmistetyyppi: SL
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
Käyttötarkoitus:
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ohra-, ruis-, syysvehnä-, ja kevätvehnäviljelyksiltä.
Minor use käyttökohteet: kukkien ja raakileiden harventamiseen omenan ja päärynän
viljelyssä
Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen
välttämiseksi.
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:
Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin
kestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa
työvaiheissa on lisäksi käytettävä kasvojen/silmien suojainta. Valmisteen levittämistä käsikäyttöisin
menetelmin ei suositella.
Huomautukset:
Valmiste imeytyy kasveihin lehtien, korren tai varren kautta.

KÄYTTÖOHJE OMENALLA JA PÄÄRYNÄLLÄ:

Valmiste on kasvunsääde:
- saadaan käyttää vain omenan ja päärynän kukkien ja raakileiden harvennukseen
- käyttö omenalla viimeistään kasvuvaiheessa BBCH 72, eli raakileiden ollessa läpimitaltaan
enintään 20 mm
- enintään 2 käyttökertaa (omena) kasvukauden aikana
Valmisteen käyttömäärät ruiskutuksissa:
Käsittelyajankohta

Käyttömäärä l/ha

Omena
Ensimmäinen ruiskutus: kukkien terälehtien ollessa vielä
pallomaisia, siihen asti, kunnes ensimmäiset kukat avautuvat
(BBCH 59 - 60)
Toinen ruiskutus: raakilevaihe, raakileet max. 20 mm (BBCH
71 -72)
Päärynä
Kukinnan lopussa, kun terälehdet ovat varisseet
(BBCH 69)

0,15 – 0,25 l/ha
0,15 – 0,25 l/ha
0,15 – 0,25 l/ha

Enimmäiskäyttömäärä Ceronella on 0,50 l/ha kasvukauden aikana.
Vesimäärä: 200 - 300 l/ha
Ruiskutusolosuhteet:
Cerone-käsittelyn vaikutus lisääntyy käyttömäärän, lämpötilan ja kuivumisajan kasvaessa.
Optimilämpötila ruiskutuksen ja sen jälkeisten parin päivän aikana on 18 – 22 ˚C.
Riski raakileiden liialliseen harventumiseen kasvaa, mikäli lämpötila ylittää 25 ˚C.

Mikäli lämpötila ruiskutushetkellä on 15 ˚C tai sen alle, on harvennusvaikutus pieni tai aivan
olematon. Käsittelyä ei suositella tehtäväksi kylmissä ja kosteissa sääolosuhteissa. Käsittelyä ei ole
syytä tehdä, mikäli alkavan kukinnan aikana on hallanvaara.
Vaikutustapa ja riskit:
Valmisteen vaikutus raakilevaiheessa tehtävässä ruiskutuksessa riippuu pölytyksen onnistumisesta
sekä puun kasvuvoimakkuudesta. Vaikutus on heikompi hyvin pölyttyneissä raakileissa sekä
hillitysti kasvavissa puissa. Raakileet putoavat 2-3 viikkoa ruiskutuksen jälkeen.
Liian myöhäinen ruiskutus ja liian suurella käyttömäärällä tehty ruiskutus voi pienentää hedelmien
kokoa ja varastosäilyvyyttä.
Aikaisilla lajikkeilla kypsyminen nopeutuu ruiskutuksen vaikutuksesta muutaman päivän ja riski
liian varhaiseen hedelmien putoamiseen lisääntyy.

Suojattava pakkaselta.

Luvanhaltija: XXX
Valmistaja ja pakkaaja: XXX
Edustaja Suomessa: XXX
Rekisterinumero: 1584
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 000
Nettopaino tai -tilavuus: 000
Laajennettu käyttöalue (minor use ) -hyväksymisen haltija:
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto
Viljatie 4 C
00700 Helsinki
Yhteyshenkilö:
Tuija Tanska, tuija.tanska@puutarhaliitto.fi
09 58416535, 040 8384228
Laajennettu käyttöalue on voimassa 31.7.2018 saakka.

