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Gozai 
Rikkakasvien torjuntaan 
 

Vaara/Fara 
 

   
 
Haitallista hengitettynä. Skadligt vid inandning. 
Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. 
Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. 
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det 
kommer ner i luftvägarna. 
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. 
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 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/lääkäriin. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare. 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/… VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket 
vatten/… 
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök 
läkarhjälp. 
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. 
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 
EI saa oksennuttaa. Framkalla INTE kräkning. 
Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst. 
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: Pyraflufeeni-etyyli 26,5 g/l (2,6 % w/w). Sisältää liuotinnaftaa.  
 
Valmistetyyppi: EC 
 
Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
 
Käyttötarkoitus: Varsiston hävittämiseen perunalla sekä rönsyjen poistamiseen mansikalla 
sadonkorjuun jälkeen.  
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Käytön rajoitukset  
 
Varoajat: Peruna 14 vrk 
 
Ympäristöhaittojen ehkäisy:  
 
Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.  

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on käytettävä 90 % tuulikulkeumaa 

vähentäviä suuttimia ja jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 20 metrin suojaetäisyys vesistöihin. 

Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä 

ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. 

 
Suositukset ja ohjeet 
 
Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman 

ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet: 

Suojaetäisyys eri suutintyypeillä 

Käyttö Viuhkasuutin 
Tuulikulkeumaa alentava suutin, vähintään: 

50 % 75 % 90 % 

Kaikki käyttökohteet 15 m 10 m 5 m 5 m 

 
 
Säilytys:  Säilytään kuivassa paikassa ja suojattuna pakkaselta.  
 
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: 
Gozai on kosketusvaikutteinen tuote, joka tehoaa kasvin vihreisiin osiin. Tuote tehoaa 
perunan lehtiin ja myös varsiin, minkä vuoksi se tehoaa myös uuteen kasvuun. Teho 
alkaa näkyä muutamassa päivän käsittelyn jälkeen. Täysi teho on näkyvissä 14-21 
päivän jälkeen. 
 
Peruna: 
Korkeintaan 2 käsittelyä vähintään 5 päivän käsittelyvälillä. Suositeltu annos on 0,8 l 
Gozaita yhdessä 1,5 l Renol-öljyn kanssa. Vesimäärä vähintään 200 l vettä/ha, parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi 300-400 l vettä/ha.  
  



Gozai/ Poikkeuslupa kasvinsuojelun hätätilanteessa, käyttöohje. Poikkeusluvan voimassaolo 
perunalla 1.7.-15.10.2021 ja mansikalla 1.6.-28.9.2021.  3 (4) 
 

Käsittely tulisi tehdä aamupäivällä optimaalisen tehon saavuttamiseksi ja viimeistään 4 
tuntia ennen auringonlaskua. Optimaalinen olosuhde on aurinkoinen ja selkeä sää. 
Kaksi käsittelyä tarvitaan useammissa tilanteissa tehokkaan varsistohävityksen 
saavuttamiseksi. Kun käsittelyä tehdään varsistomurskauksen jälkeen, tulisi varsien 
olla mahdollisemman vähälehtisiä. Jos on riskiä lehti-/mukularuttoon, lisää tarpeen 
tullen Ranman Top ensimmäiseen Gozai-käsittelyyn. Korkealla vesimäärällä ja 
oikeanlaisilla suuttimilla varmistetaan käsittelyn riittävä peittävyys kasvustossa.  
 
Mansikka: 
Korkeintaan 2 käsittelyä riviväliruiskutuksena, vähintään 10-14 päivän käsittelyvälillä. 
Suositeltu annos on 0,8 l Gozaita yhdessä 1,5 l Renol-öljyn kanssa. Vesimäärä 
vähintään 200 l vettä/ha, parhaan tuloksen saavuttamiseksi 300-400 l vettä/ha.  
 
Käsittely tehdään sadonkorjuun jälkeen, kun rönsyt alkavat näkyä (noin 2 cm pitkiä) ja 
viimeistään ennen kuin uudet nuoret taimet juurtuvat. Käsittely tulisi tehdä 
aamupäivällä optimaalisen tehon saavuttamiseksi ja viimeistään 4 tuntia ennen 
auringonlaskua. Optimaalinen olosuhde on aurinkoinen ja selkeä sää. Käsittely tulee 
tehdä riviväliin.  

 
 

Viljelykasvi Käyttömäärä, 
korkeintaan/kä

sittely 

Käsittelyjen 
määrä, 

korkeintaan 

Kasvuaste 
Min/max 

Käsittelyväli, 
vähintään 

Varoaika 

Peruna 0,8 L/ha 2 BBCH 69-95 5 vrk 14 vrk  

Mansikka 0,8 L/ha 2 Sadonkorjuun jälkeen 10-14 vrk - 

 
Ruiskutustekniikka:  

Täytä tankki puolilleen puhtaalla vedellä ja laita sekoitus päälle. Lisää oikea määrä 

Gozaita ja sen jälkeen oikea määrä Renol-öljy tasaisesti tankkiin tai täyttöastiaan 

kaataen. Varmista, että tuote on sekoittunut hyvin veteen ja ettei täyttöastiassa ole 

jäämiä ennen muiden mahdollisten tuotteiden lisäämistä. Pidä sekoitus päällä koko 

ruiskutuksen ajan. On tärkeää, että ruisku on oikein säädetty mahdollisimman suuren 

peittävyyden saavuttamiseksi. Varmista, että suuttimet ovat kunnossa ja puomi 

säädetty oikein. Vältä tuulikulkeumaa, älä ruiskuta tuulisessa säässä. Gozai voi vioittaa 

muita viljelykasveja käsitellyn alueen ulkopuolella tuulikulkeuman sattuessa.  

Ruiskun pesu:  
Muiden kuin käsiteltävien kasvien vioitusten välttämiseksi tulee ruiskutusvarustus 
(myös tankin kannen sisä- ja ulkopuoli) pestä perusteellisesti puhtaalla vedellä.  

 
1. Tankki tulee tyhjentää täysin välittömästi Gozai-ruiskutuksen jälkeen. Mahdolliset 

tuotteen jäämät ruiskun ulkopinnoissa tulee poistaa pesemällä vedellä ja 
puhdistusaineella.  

2. Huuhtele tankin sisäpinnat vedellä ja puhdistusaineella ja huuhtele suuttimet ja 
putket vähintään kymmenesosalla tankkiin mahtuvalla vesimäärällä. Tyhjennä tankki 
täysin. Toista.   
3. Varmista, että huuhteluvesi ei saastuta pintavesiä tai ojia. Säilytä tyhjät pakkaukset 
asianmukaisessa paikassa.  

 
Jälkikasvirajoitus:  
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Gozai-käsitellylle pellolle voi perunan noston jälkeen kylvää syysviljoilla, kunhan pelto 
kynnetään ennen kylvöä. 

 
 
Poikkeusluvan luvanhaltija: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Valmistaja: Nichino Europe Limited 

Edustaja Suomessa: Nordisk Alkali AB, Krusegatan 19, 9 vån., 212 25 Malmö, Sweden  

Rekisterinumero: 4036 

Nettotilavuus: 5 litraa 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi 

kasvinsuojeluaineena poikkeusluvalla kasvinsuojelun hätätilanteessa. Poikkeuslupa on voimassa 

perunalla 1.7.-15.10.2021 ja mansikalla 1.6.-28.9.2021 välisen ajan.  

 


