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PLATFORM 40 WG    Myyntipäällyksen teksti 

 

     Varoitus 

      

      

Rikkakasvien torjuntaan 

     
 

 

 

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

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. 

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:      karfentratsoni-etyyli 400 g/kg  

 

Valmistetyyppi: WG 

 

Käyttäjäryhmä:  Ammattikäyttäjät 

 

Käyttötarkoitus: 

Erityisesti peltomataran ja pelto-orvokin torjuntaan sekä muiden leveälehtisten rikkakasvien 

torjuntaan syys- ja kevätviljoilta. Ei suojaviljalle. 

 

Käytön rajoitukset: 
Valmistetta ei saa käyttää suojaviljoilla. 

 

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.  

 

Kasvinsuojeluaineen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta 

ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla 

(pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille 

tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. 

Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.  

 

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, 

huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen. 
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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. 

 

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 vähentävät suuttimet 

vähintään 50 % 

3 m 0 m 

 

 

Käyttöohje:  
Platform 40 WG –valmistetta käytetään sekä kevät- että syysviljoilla. Käyttöajankohta on viljan  3 – 

4 lehtiasteelta alkaen (BBCH 13) kuitenkin viimeistään ennen korrenkasvun alkua (BBCH 30).  

 

Käyttömäärä:  

Syysviljat: 50 g/ha 

Kevätviljat: 40 g/ha 

 

Vesimäärä:  
100 – 400 l/ha 

 

Ruiskutusnesteen valmistus ja ruiskun pesu: 

Pese ruisku huolellisesti ennen käyttöä. Laita tankkiin puolet tarvittavasta vesimäärästä ja pidä 

ruiskun sekoittaja päällä. Lisää tarvittava määrä Platform 40 WG:tä ruiskun säiliöön ja loput vedestä. 

Pidä sekoitin päällä myös siirtoajon ja ruiskutustyön aikana. 

 

Yhdistäminen muihin valmisteisiin:  
Tehon laajentamiseksi Platform 40 WG voidaan ruiskuttaa seoksena Ally 20 DF, Express 50 T ja 

Ratio 50 T valmisteiden kanssa. 

 

Kiinnitteen käyttö:  
Platform 40 WG:n kanssa ei saa käyttää kiinnitettä. Sitä ei saa myöskään käyttää yhdessä sellaisten 

aineiden kanssa, jotka sisältävät kiinnitteen.  

 

Huomautukset: 

Samalle kasville Platform 40 WG –valmistetta saa käyttää enintään kaksi kertaa; kerran syksyllä ja 

kerran keväällä. Platform WG on kosketusvaikutteinen valmiste eikä maalajilla ole merkitystä 

tehoon. 

 

Platform 40 WG tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: peltomatara ja pelto-orvokki. Mataran 

torjunnassa oikea ruiskutusajankohta on kun siinä on 1 – 3 lehtikiehkuraa. Vilja on tällöin 

pensomisasteella. Muut rikkakasvit torjutaan, kun niissä on enintään 4 kasvulehteä. Tällöin 

suositellaan Platform 40 WG:tä käytettäväksi seoksena Express 50 T tai Ratio 50 T –valmisteiden 

kanssa. 

 

Jos vilja kärsii kuivuudesta, liiasta märkyydestä, kasvitaudeista tai muista syistä, on ruiskutusta 

siirrettävä, kunnes kasvi on toipunut. Ruiskutuksen jälkeen voi viljan lehdissä näkyä pieniä vaaleita 

laikkuja, joilla ei ole todettu olevan vaikutusta satoon. Laikkuja esiintyy runsaammin, jos Platform 

on ruiskutettu seoksena liuottimia sisältävien valmisteiden kanssa. 
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Platform 40 WG:lle ei ole todettu kestäviä rikkakasvi-kantoja, ja se sopii hyvin käytettäväksi 

sulfonyylireaa sisältävien valmisteiden kanssa koska sen vaikutusmekanismi on erilainen.  

 

Vaarallista muille viljelykasveille. Vältettävä tuulikulkeumaa.  
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Ruiskun puhdistus: 

Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti! Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin 
viljaa, tulee ruisku pestä seuraavasti: 
 
1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla. 
2. Huuhtele säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista. Huuhtele myös 
ulkopinta. 
3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine, esim. All Clear Extra, ja oikea väkevyys) noin 20 % 
säiliön tilavuudesta. 
4. Pese: 

I   kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi 
II  harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten 

- muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. 
täyttösäiliö ym. 
- painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta 

III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min. 
IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään 

5. Huuhtele mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtele myös 
ruiskun ulkopinta ym. 
 
Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä 
sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa 
kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä. 
 
Huolehdi ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. 
Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä. 

 
Varastointi: 

Säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa. 
 

Luvanhaltija: xx 
 
Valmistaja ja pakkaaja: xx 
 
Edustaja Suomessa:  
 
Rekisterinumero: 1999 
 
Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXXXX 
 
Nettopaino tai -tilavuus: 00 

 
Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 1.6.2005. 

 


