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     Myyntipäällyksen teksti 
TELDOR      
 
Kasvitautien torjuntaan 
                   
 

      
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. 
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:    fenheksamidi     500 g/kg 
 

Valmistetyyppi: WG 
 
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät    
   
Käyttötarkoitus      

Mansikan, vadelman, herukoiden, tomaatin ja koristekasvien harmaahomeen 
torjuntaan. 

 
Käytön rajoitukset: 
 Varoaika mansikalla ja tomaatilla 3 vrk, vadelmalla 7 vrk  

Herukkapensaita ei saa ennen sadonkorjuuta käsitellä myöhemmin kuin viikko 
kukinnan päättymisestä. 
Valmistetta saa käyttää mansikka-, vadelma ja herukkaviljelmällä sekä 
koristekasveilla enintään kaksi kertaa, tomaattiviljelmillä kolme kertaa kasvukauden 
aikana. 

 
Ympäristöhaittojen ehkäisy: 

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella 
säällä. 
 
Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä 
vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin: 

Käyttökohteet 

Suutintyyppi 

Viuhkasuutin Tuulikulkeumaa vähentävä suutin 1) 

50 % vähennys 75 % vähennys 90 % vähennys 

mansikka 3 m 3 m 3 m 3 m 

vadelma, herukat 5 m 5 m 3 m 3 m 

koristekasvit avomaalla 15 m 10 m 5 m 3 m 

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, 
tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta 
www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös käytön ehdot ts. sallitut 
ajonopeudet ja käyttöpaineet.  

 
Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä 
ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. 

http://www.tukes.fi/vesistorajoitus
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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. 
Käyttöohje: 

Mansikka: Viljelys ruiskutetaan harmaahomeen torjumiseksi ensimmäisen kerran 
kukinnan alkuvaiheessa, jolloin suojataan kukkia ja kehittyviä raakileita tartunnalta. 
Toinen ruiskutus tehdään, kun puolet nupuista on auennut, kolmas kukinnan 
loppuvaiheessa. Valmistetta voi käyttää kasvukauden aikana kahdessa 
ruiskutuksessa, resistenssiriskin vähentämiseksi ei kuitenkaan kahteen peräkkäiseen 
käsittelyyn. Käyttömäärä on 1,5 kg/ha ja vesimäärä 300 - 1500 l/ha.  
 
Vadelma: Kasvit ruiskutetaan kukinnan aikana harmaahomeen torjumiseksi. Kolmen 
ruiskutuksen ohjelmassa valmistetta voi käyttää kahdessa ruiskutuksessa, 
resistenssiriskin vähentämiseksi ei kuitenkaan kahteen peräkkäiseen käsittelyyn. 
Käyttömäärä on 1,5 kg/ha ja vesimäärä 300 - 2000 l/ha.  
 

 Herukat: Ruiskutusaika on kukinnan alusta kukinnan loppuun asti 5-7 päivän välein. 
Valmistetta voi käyttää korkeintaan kahteen, ei kuitenkaan peräkkäiseen, 
ruiskutukseen. Käyttömäärä on 1,5 kg/ha, vesimäärä 1000 l/ha. 
 
Tomaatti: Tomaatintaimet ruiskutetaan ensimmäisten oireiden ilmestyttyä. 
Käyttömäärä on 100 – 150 g/1000 m² kasvuston koosta riippuen. Vesimäärä on 
100 - 150 l/1000 m². 
 
Koristekasvit: Harmaahomeen torjumiseksi kasvit ruiskutetaan kosteiksi, mutta ei 
tippuvan märiksi ensimmäisten oireiden ilmestyessä. Käyttömäärä on  
200-500 g/1000 m² kasvuston koosta riippuen (alle 50 cm; 50-125 cm). Vesimäärä on 
100 l/1000 m². Käsittely voidaan tarvittaessa uusia 10–14 päivän kuluttua. 
Useimmat kasvit kestävät ainetta hyvin. Koska valmistetta ei ole voitu testata kaikilla 
lajeilla ja lajikkeilla, on parasta testata sitä ensin muutamalla kasvilla. 
 

Huomautukset: 
Ruiskun säiliö täytetään puolilleen vedellä. Valmiste annostellaan säiliöön 
sekoituksen ollessa käynnissä, minkä jälkeen lisätään loput vedestä. 
Valmiste on sateenkestävä noin kahden tunnin kuluttua ruiskutuksesta. 
Mahdollisten kestävien homesienikantojen esiintymistä ei voida täysin sulkea pois. 
Valmisteella ei ole tehoa tällaisten sienikantojen torjunnassa. 

 

Luvanhaltija: xxx 

Valmistaja ja pakkaaja: xxx 

Edustaja Suomessa: xxx 

Rekisterinumero: 1921 

Nettopaino tai -tilavuus: 000 

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 000 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 

28.6.2011. 


