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     Myyntipäällyksen teksti  

PREVICUR ENERGY 

 

Kasvitautien torjuntaan 

        

                                 Varoitus 

      
 

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. 

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. 

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. 

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 

 

Tehoaine: propamokarbi 530 g/l 

 fosetyyli 310 g/l     

  

Valmistetyyppi: SL 

 

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 

  

Käyttötarkoitus: 

Salaatinlehtihomeen (Bremia lactucae) torjuntaan salaatilla, Pythium spp.- sienten 

aiheuttaman taimipoltteen torjuntaan salaatilla, kaalilla, tomaatilla ja kasvihuonekurkun 

taimilla lisäysten aikana, sekä tomaatilla ja kurkulla ennaltaehkäisevästi 

tippukastelujärjestelmän kautta kasvihuoneissa ja avomaalla. 

 

Käytön rajoitukset: 

Varoajat: tomaatti ja kurkku 3 vrk, kaalit 14 vrk, salaatti 21 vrk. 

 

Resistenssin hallinta: 

Saman valmisteen tai muiden valmisteiden, joilla on sama vaikutusmekanismi, toistuva 

käyttö voi johtaa kestävien tautikantojen muodostumiseen. Tämän estämiseksi on välillä 

käytettävä valmisteita, joilla on toinen vaikutusmekanismi. 

 

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.  
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Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä 

ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. 

 

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräys-

pisteeseen 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. 

 

Vaikutustapa: 

 Previcur Energy on systeemisesti vaikuttava kasvinsuojeluaine. Valmiste sisältää 

 kahta tehoainetta, propamokarbia ja fosetylaattia.  Previcur Energy suojaa tehokkaasti 

 sekä kasvin juuria, että sen maanpäällisiä osia. Valmisteen käyttö ehkäisee 

 resistenssin syntymistä, sillä se tehoaa kahdella eri tavalla. Valmiste ehkäisee 

 sienen kasvamista, tunkeutumista kasviin sekä itiönmuodostusta. Lisäksi Previcur 

 Energy auttaa kasvin omia puolustusmekanismeja toimimaan tehokkaammin. 

 

Käyttöohje: 

Kasvi Torjuttava tauti Käsittelyajankohta Käyttömäärä Huomioitavaa 

Salaatti  Pythium spp. Kastelu ennen istutusta. 

Ensimmäinen käsittely 

heti kylvön jälkeen, 

ennen taimettumista. 

Toinen käsittely 10-14 

päivää taimettumisen 

jälkeen. 

3 ml/m
2
 Käsittely kostealle 

kasvualustalle 2-4 l 

vettä/m
2
.  

Maksimissaan 2 

käsittelyä/kasvusto. 

Salaatinlehtihome 

Bremia lactucae  

Ruiskutetaan 

ennaltaehkäisevästi 

istutuksen jälkeen. 

Seuraava käsittely n. 10 

päivää myöhemmin. 

2,5 l/ha Vesimäärä 250-

1000 l vettä/ha. 

Maksimissaan 2 

käsittelyä/kasvusto. 

Kaalikasvit 

(ruusukaali, 

kukkakaali, 

keräkaali, 

parsakaali) 

Pythium spp. Kastelu ennen istutusta. 

Ensimmäinen käsittely 

heti kylvön jälkeen, 

ennen taimettumista. 

Toinen käsittely 10-14 

päivää taimettumisen 

jälkeen. 

3 ml/m
2
 Käsittely kostealle 

kasvualustalle 2-4 l 

vettä/m
2
.  

Maksimissaan 2 

käsittelyä/kasvusto. 

Tomaatti ja 

kurkku 

rajoitetulla 

kasvualustalla 

Pythium spp. Kastelu ennen istutusta. 

Ensimmäinen käsittely 

heti kylvön jälkeen, 

ennen taimettumista. 

Toinen käsittely 10-14 

päivää taimettumisen 

jälkeen. 

3 ml/m
2
 Käsittely kostealle 

kasvualustalle 2-4 l 

vettä/m
2
.  

Maksimissaan 2 

käsittelyä/kasvusto. 
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 Istutuksen jälkeen 

tippukastelujärjestelmän 

kautta. Ensimmäinen 

käsittely heti istutuksen 

jälkeen. Toinen 

käsittely 10-14 päivää 

myöhemmin. 

3 l/ha Maksimissaan 2 

käsittelyä/kasvusto. 

Tomaatti ja 

kurkku maassa 

viljeltynä 

Pythium spp. Kastelu ennen istutusta. 

Ensimmäinen käsittely 

heti kylvön jälkeen, 

ennen taimettumista. 

Toinen käsittely 10-14 

päivää taimettumisen 

jälkeen. 

3 ml/m
2
 Käsittely kostealle 

kasvualustalle 2-4 l 

vettä/m
2
.  

Maksimissaan 2 

käsittelyä/kasvusto. 

 Istutuksen jälkeen 

tippukastelujärjestelmän 

kautta. Ensimmäinen 

käsittely heti istutuksen 

jälkeen. Toinen 

käsittely 10-14 päivää 

myöhemmin. 

3 l/ha Maksimissaan 2 

käsittelyä/kasvusto. 

 

Ruiskutusnesteen valmistus: 

Tee ruiskutustyö aina puhtaalla ruiskulla. Täytä ruiskun tankki vähintään puolella 

tarvittavasta vesimäärästä. Lisää tarvittava määrä valmistetta sekoittajan ollessa 

käynnissä. Lisää loput vedestä. Anna sekoittajan käydä kunnes kaikki neste on 

ruiskutettu. Valmista kerralla vain tarvitsemasi määrä ruiskutusnestettä.  

  

Huomautukset:   
 Previcur Energylla on myös ennaltaehkäisevää vaikutusta muihin leväsieniin (esim. 

 Phytophthora). 

 Valmiste on säilytettävä kuivassa paikassa pakkaselta ja suoralta auringonvalolta 

 suojattuna. Laimennettu valmiste pitää käyttää välittömästi. 

    

 

Luvanhaltija: xxx 

 

Valmistaja ja pakkaaja: xxx 

 

Edustaja Suomessa: xxx 

 

Rekisterinumero: 3025 

 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx 

 

Nettopaino tai -tilavuus: xxx 

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 

15.8.2012. 


