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Kotimaisuudessa on voimaa

V

iljelijän Avena Berner on uudenlainen viljelijän kumppani
suomalaisessa maatalouskaupassa. Sen muodostavat
kaksi vahvaa kotimaista toimijaa: 135-vuotias suomalainen
perheyhtiö Berner Oy sekä suurelta osin kotimaisten tuottajien
omistamaan Apetit konserniin kuuluva Avena Nordic Grain Oy.
Yhdessä Avena ja Berner ovat voimakkaampia kovassa kansainvälisessä kilpailussa ja pystyvät tarjoamaan viljelijöille kattavamman
palvelun sekä tuotantotarvikkeissa että viljakaupassa. Molemmat
yhtiöt ovat profiloituneet vahvoina oman alansa asiantuntijoina.
Bernerillä on vuosikymmenten kokemus kasvinsuojelusta ja kasvintuotannosta, kun Avena on ollut edelläkävijä viljanviennissä ja
uusien viljakauppamallien tuomisessa suomalaisten viljelijöiden
ulottuville. Jatkossakin tavoitteenamme on tuoda asiakkaillemme
keinoja parantaa kannattavuuttaan, välittämällä uusinta viljelyosaamista ja viljakaupan tietämystä suomalaisille viljelijöille.

Uusilla tuotteilla parempiin satoihin
Markkinat muuttuvat voimakkaasti myös kasvinsuojelussa ja
Viljelijän Avena Berner on voimakkaasti muutoksessa mukana.
Olemme onnistuneet löytämään meidän oloihimme parhaiten
sopivat ratkaisut. Viljan tautitorjunta on kokenut suuren muutoksen uusien SDHI-tautiaineiden tultua markkinoille ja me olemme
olleet tässä muutoksessa vahvasti mukana. Kahden haastavan
kasvukauden aikana uusi Ascra Xpro -valmiste onkin noussut
Suomen suosituimmaksi SDHI -tautiaineeksi.
Peittausaineiden tuotevalikoima on kokenut suuren muutoksen,
kun eniten käytetyt Baytan -tuotteet poistuivat viime vuonna
markkinoilta. Onneksi tilalle on tullut runsaasti uusia nestepeit-

tausaineita täyttämään koko ajan kasvavaa tarvetta. Viljelijän
Avena Bernerin valikoimiin on tullut kolme täysin uutta peittausainetta, joilla saadaan erinomainen peittaustulos ja tekninen
toimivuus. Valikoimista löytyy nyt huippuominaisuuksia sisältävä
markkinoiden ensimmäinen SDHI-peittausaine. Lisäksi erinomaiset kokemukset uudenlaisesta siemenen hivenravinnekäsittelystä
osoittavat, että uusia innovaatioita ja ratkaisuja tarvitaan.
Uusista innovaatioista GrainSense laite, joka soveltuu viljan laadun ja kosteuden mittaamiseen, palkittiin parhaana tuotteena
AGRI-INNO palkinnolla ja Zm-Grow kierrätysravinne parhaana
uutuustuotteena Konemessujen yhteydessä. Uusia aluevaltauksia
ovat myös erilaisten mittareiden hyödyntäminen lohkojen analysoinnissa. Esim. NutriNostican NN-Easy 55 -mangaanimittarilla
voidaan mitata kasvin mangaanin tarvetta.
Ole mukana kehittämässä uutta kotimaista maatalouskauppaa
yhdessä Viljelijän Avena Bernerin kanssa. Asiantuntevat myyjämme palvelevat sinua mielellään kasvintuotantoon ja viljakauppaan
liittyvissä asioissa.

Parhainta menestystä tulevalle kasvukaudelle!
Kalle Erkkola
Osastonjohtaja, Berner Oy
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TUOTEHAKEMISTO
Tuote

Sivu

342 Pro

Cooper Pro pala- ja tahnasyötit

211

Harmony 50 SX

90

210

Cymbal 45

154

HI-Phos

55

Acrobat WG

149

Cyperkill 500 EC

127

Infinito

163

Agrimec

119

Danadim Progress

128

Korrensääde 5C Limit

197

Aliette 80 WG

150

Dassoil

195

K-Othrine

217

Amistar Xtra

151

Decis Mega EW 50

129

Lebosol Ca Forte

52

Anti Foam -vaahdonestoaine

204

Delan Pro

155

Lebosol Kupfer

51

Aquapy

213

Delaro SC 325

156

Lebosol Robustus SC

52

Ariane S

65

Devrinol 450 SC

81

Leimay

164

Ascra Xpro

152

Diabolo

157

Lentagran WP

91

Avaunt 150 EC

121

Dimilin 5

216

Madex

134

Basagran SG

66

Dithane NT

158

Magnus

57

Betanal SE

68

Don-Q

159

Mangan 235 Jett

54

Bio Kill extra ja RTU

214

Duplosan Super

82

Matrigon 72 SG

92

Biscaya OD 240

122

Entire

54

Mavrik

135

B-Nine SG

193

Envidor 240 SC

131

MCPA, Nufarm MCPA

94

Boron 150

56

Fazor

196

Mirador 250 SC

165

Broadway

70

Fenix

83

Moncut 40 SC

167

Bronco

72

Fibro

132

Monitor

93

Buctril 225 EC

73

Final K

57

Mospilan

136

Butisan S

74

Floramite 240 SC

133

Movento SC 100

137

Butisan Top

75

FOLI STAR-paketti

160

Multiple Pro

53

Calypso SC 480

123

Foliar Extra

56

Narita

168

Candit

153

Frupica SC

161

Navetta-Radar

216

Cantor

76

Fungazil A 25

162

Nissorun

139

Carbon Kick Booster

125

Galera

85

Orius 200 EW

169

Cerone

194

Gallery

86

Petopunkit

140

Clamox

77

Goltix 70 WG

87

Pistol

95

Classic Star HL

79

Gondor

205

Premium Classic SX

96

Cleave

80

Gratil

89

Previcur Energy

170

Confidor WG 70

126

GreenCare Pro Rikkilannos

59

Primus

97

215

GreenCare Pro,
rakeiset lannoitteet

60

Prolectus WG

171

Cooper Aerosoli
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Proline 250 EC

172

Serenade ASO

179

Teppeki

147

Proman

98

Shirlan

180

Thio-S

55

Puma Extra

99

Signum

181

Tilt 250 EC

186

Quick Bayt

218

Silwet Gold

198

Titus WSB

115

Racumin Pasta P ja Foam

212

Sito Plus

199

Topas 100 EC

187

RAK 3+4

141

Sluxx HP

143

Tramat 500 SC

116

Ranman Top

173

Sonis

200

Trico-hirvikarkote

203

Raptol

142

Spotlight Plus

109

Turex 50 WP

148

Redigo Pro

175

Stabilan 750 SL

201

Twist Combo

117

Refine Super SX

100

Starane 333 HL

110

Vibrance Trio

189

Reglone

101

Starane XL

111

Wuxal Grano

50

Revus

176

Steward 30 WG

144

Wuxal Microplant

50

Roundup ACE

103

Stomp

112

Wuxal Terios Mn+

49

Ruiskun tehopesu

206

Sumi Alpha 5 FW

145

X-Change

207

Safari

105

Sunoco-kiinnite

202

Zaftra AZT 250 SC

190

Scala

177

Swipe

113

ZM-Grow

51

Seedron

178

Switch 62.5 WG

183

Zoom

53

Sekator OD

106

Syllit 544 SC

184

Zorvec

192

Select Plus

107

Targa Syper 5 SC

114

Senkor SC 600

108

Teldor

185

Rikkakasvien torjunta

Kasvunsääteet, kiinnitteet ja karkotteet

Muut valmisteet

Tuhohyönteisten torjunta

Sisähyönteisten torjunta

Siemenet

Kasvitautien torjunta

Hiirien ja rottien torjunta

Lannoitteet
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Kotimainen kumppanisi
vilja- ja öljykasvikaupassa

Myy satosi meille

Ostamme kaikkia viljalajeja, öljykasveja, härkäpapua, hernettä ja luomuviljaa.

Paljon vastaanottopisteitä

Satamissa ja sisämaassa sijaitsevien varastojen lisäksi ostamme
viljaa suoraan myös kotimaan viljaa käyttävään teollisuuteen.
Öljykasveja ostamme Kirkkonummen öljynpuristamolle.

Hyödynnä monipuoliset
sopimusvaihtoehtomme
Nyt. Hinnoitellaan kaupantekohetkellä ja toimitus 30 pv kuluessa.
Tilahinta. Sovitaan tilahinta. Noudamme erän sovittuna
toimitusjaksona ja maksamme rahdin.

Termiini. Hinnoitellaan heti tai myöhemmin, kerralla tai

useassa erässä tulevalle toimitusjaksolle. Hinnaksi muodostuu
kiinnitysten painotettu keskiarvo.

Basis. Sovitaan Basis ja toimitusjakso kaupantekohetkellä.

Hinnoitellaan viljelijän haluamana ajankohtana Euronext Pariisin futuurin
noteerauksen mukaan. Hinnaksi muodostuu Basis + futuurihinta.

Ota yhteyttä

Viljan ja öljykasvien osto 010 402 2530
www.avenakauppa.fi palvelee 24/7
– rekisteröidy ja kirjaudu sisään

PARAS SATO -OPAS

VERKKOKAUPPA
JA PARAS SATO
Verkkokauppa Viljelijanberner.fi
Verkkokauppamme löytyy osoitteesta www.viljelijanberner.fi ja se palvelee
sinua vuorokauden ympäri. Verkkokaupassa asioiminen on tehty helpoksi
ja toimitukset lähtevät jopa samana päivänä logistiikkakeskuksestamme.
Rekisteröidy heti asiakkaaksi niin pääset näkemään omat viljelijähintasi
sekä suunnittelemaan tulevaa kasvikautta. Sujuva asiointi edellyttää rekisteröitymistä, koska asiakasavaus ottaa oman aikansa. Laajennamme
verkkokaupan valikoimaa jatkuvasti. Tarkoituksemme on palvella teitä
mahdollisimman monipuolisesti.
Osoitteessa www.viljelijanberner.fi löydät rekisteröitymislomakkeen
kohdasta ”Liity asiakkaaksi” oikeassa ylälaidassa.

PARAS SATO -PALVELU
ParasSato –palvelu on ilmainen viljelynsuunnitteluohjelma osoitteessa
www.parassato.fi. Se toimii kaikissa päätelaitteissa. Aloita palvelun käyttö
rekisteröitymällä ja lataa omat lohkotietosi karttoineen VIPU–palvelusta,
jonka jälkeen voit aloittaa viljelysuunnittelun ja kirjanpidon.
Viljavuustutkimuksen tulokset voit ladata esimerkiksi Eurofins Viljavuuspalvelun Tuloslaarista DAT–muodossa. ParasSato –palvelulla voit tehdä
viljelysuunnitelmat ja lohkokirjanpidon ja lisäksi seurata lämpösumman
kertymistä viljelyksilläsi sekä pitää satosi varastokirjanpitoa visuaalisella
siilokirjanpidolla. ParasSato –palvelu myös seuraa siiloissasi olevan sadon
arvon kehitystä perustuen LUKE:n hintatilastoon.

PARAS SATO –PALVELUN EDUT
• Ilmainen
• Nopea käyttöönotto
• Siilokirjanpito
• Siiloissa olevan sadon arvon kehitys
• Lämpösummaseuranta
• Lannoituksen ja kasvinsuojelun suunnittelu
• Ennusteet ja muistutukset tulevista toimenpiteistä
• Tuotteiden sekoitusjärjestyksen muistutus
• Tankkiseosten tarkastelu
• Muistiinpanot talteen jo pellolla
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KEVÄTVEHNÄN Paras Sato -ohjelma
Peittaus

Toimenpide

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitus
+ kasvunsäätö
+ tautitorjunta

BBCH

Tautien torjunta,
Vehnä- ja tähkäsääsken torjunta
Kasvunsääde

Valmisteet

Peittaus

Redigo Pro 67 ml/100 kg tai Seedron 100 ml/100 kg tai Vibrance Trio 200 ml/100 kg
Terios Mn+ 150-200 ml/100 kg

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitus
+ tautitorjunta (erityisesti
kevytmuokkaus+suorakylvö)
+Kasvunsäätö

*Premium Classic SX 12 g/ha tai *Refine Super SX 20-25 g/ha + Starane 333 0,25 l/ha tai
Twist 0,5 l/ha + *Refine Super 22 g/ha + Wuxal Microplant 0,5-1,0 l/ha tai ZM-Grow 2 l/ha +
Delaro 0,25-0,3 l/ha + Sonis 0,2-0,3 l/ha tai Stabilan 750 SL 0,3-1,0 l/ha
21–31

Ohdake ja valvatti: Ariane S 2,5 l/ha + hivenravinneratkaisu (ks. yllä)
Juolavehnä ja hukkakaura: Broadway 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha
Hukkakaura: Puma Extra 1,0-1,2 l/ha tai Swipe 0,7-0,9 l/ha
Kirvat: + Teppeki 100–140 g/ha tai Cyperkill 0,05 l/ha tai Sumi Alpha 0,2–0,4 l/ha tai Danadim
Progress 0,4–0,8 l/ha

Tautien torjunta
+ tähkäsääsken torjunta

49–51

Ascra Xpro 0,5-0,8 l/ha tai Delaro 0,5-0,8 l/ha tai FOLI STAR-pakkaus 0,25-0,4 + 0,5-0,8 l/ha
sis.pohjavesialueet + Sumi Apha 0,3-0,4 l/ha tai Mavrik 0,2-0,25 l/ha

Kasvunsääteet
+ lehtilannoitus

37–49

Cerone 0,2-0,3 l/ha + Sonis 0,1-0,15 l/ha. Seoksen max. Annos 0,4 l/ha
Wuxal Grano 2,0-4,0 l/ha.

*Lisää Sito Plus kiinnite 0,1 l/ha

Tautien torjunta

OHRAN Paras Sato -ohjelma
Peittaus

Toimenpide

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitus
+ kasvunsääde

BBCH

Tautien torjunta
Kasvunsääteet
Lehtilannoitus

Valmisteet

Peittaus

Redigo Pro 67 ml/100 kg tai Seedron 100 ml/100 kg tai Vibrance Trio 200 ml/100 kg
Terios Mn + 150-200 ml/100 kg

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitus
+ tautien torjunta
(erityisesti suorakylvö ja
kevytmuokkaus)

*Premium Classic SX 12 g/ha tai *Refine Super SX 20-30 g/ha + Starane 333 0,25 l/ha tai
Twist 0,5 l/ha + *Refine Super 22 g/ha + Wuxal Microplant 1,0 l/ha tai ZM-Grow 2 l/ha +
Delaro 0,25-0,3 l/ha
21-31

Ohdake ja valvatti: Ariane S 2,5 l/ha + hivenravinneratkaisu (ks. yllä)
Hukkakaura: Puma Extra 1,0-1,2 l/ha tai Swipe 0,7-0,9 l/ha
Kirvat: + Teppeki 100-140 g/ha tai Cyperkill 0,05 l/ha tai Sumi Alpha 0,2-0,4 l/ha tai
Danadim Progress 0,4-0,8 l/ha

Päätautitorjunta
+ lehtilannoitus
Kasvunsääteet
Valinnainen tautien torjunta

37–39
30-31
37-39
59-61

Ascra Xpro 0,4-0,6 l/ha tai Delaro 0,4-0,6 l/ha tai FOLI STAR-pakkaus 0,25-0,4 + 0,5-0,8 l/ha
sis.pohjavesialueet + Wuxal Grano 2-4 l/ha
Sonis 0,15-0,2 l/ha
Cerone 0,2-0,3 l/ha + Sonis 0,1-0,15 l/ha
Seoksen max. annos rehuohrilla 0,4 l/ha ja mallasohrilla 0,3 l/ha
Delaro 0,5-0,6 l/ha tai Orius 200 EW 1,0-1,2 l/ha tai FOLI STAR-pakkaus
(Zaftra 0,25 + Folicur Xpert 0,5 l/ha) tai Proline 0,5 l/ha sis. pohjavesialueet.

*Lisää Sito Plus kiinnite 0,1 l/ha
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Laaja rikkakasviteho,
erityisesti haastaviin rikkoihin
syys- ja kevätviljoilla
■ Joustava käsittelyajankohta
■ Kevätkäytön jälkeen voi kylvää syysrapsia
■ Täysin liukenevaa SX® teknologiaa
■ Soveltuu pohjavesialueille

Lue aina käyttöohjeet ja tuotetiedot huolellisesti ennen käyttöä.
Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja merkit. Kasvinsuojeluaineet vain ammattikäyttöön.

PARAS SATO -OPAS
KAURAN Paras Sato -ohjelma
Peittaus

Toimenpide

Tautien torjunta

Kasvunsääteet
Rikkakasvitorjunta Tautien torjunta
+ lehtilannoitteet

BBCH

Valmisteet

Peittaus

Redigo Pro 67 ml/100 kg tai Seedron 100 ml/100 kg tai Vibrance Trio 150 ml/100 kg
Terios Mn+ 150 ml/100 kg

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitus, korrensäätö

*Premium Classic SX 12 g/ha tai *Refine Super 20-30 g/ha+ Starane 333 0,25 l/ha + Wuxal
Microplant 0,5-1,0 l/ha tai ZM-Grow 2 l/ha + Stabilan 0,3-1,0 l/ha
21–31

Ohdake ja valvatti: Ariane S 2,5 l/ha + hivenravinneratkaisu (ks. yllä)
Kirvat: + Teppeki 100-140 g/ha tai Cyperkill 0,05 l/ha tai Sumi Alpha 0,2-0,4 l/ha tai
Danadim Progress 0,4-0,8 l/ha

Kasvunsääteet
+ lehtilannoitus

30–37

Sonis kerta käsittely 0,15–0,3 l/ha tai jaettu käsittely 0,1–0,15 l/ha
Wuxal Grano 2-4 l/ha

Valinnainen tautien torjunta,
lehtilannoitus

59–61

Delaro 0,4-0,5 l/ha tai Orius 200 EW 1,0-1,2 l/ha tai FOLI STAR-pakkaus tai Proline 0,5 l/ha sis.
pohjavesialueet.

*Lisää Sito Plus kiinnite 0,1 l/ha

KAURAN Paras Sato –ohjelma, vaihtoehto II
Kahden ruiskutuksen taktiikka
Peittaus

Toimenpide

Punahomeen torjunta

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitteet
+ kasvunsääteet

BBCH

Valmisteet

Peittaus

Redigo Pro 67 ml/100 kg

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitteet
+ kasvunsääteet
(2-lehtiaste – korrenkasvun
alussa)
+ tautien torjunta

Premium Classic SX 12 g/ha + Starane 333 0,25 l/ha tai Gratil 15-20 g/ha + MCPA 0,5 l/ha*
+ Sonis 0,15-0,3 l/ha + ZM-Grow 2 l/ha + Sito Plus 0,1 l/ha + Delaro 0,25-0,3 l/ha
21–31

Tautien torjunta
(kukinta)

59-61

Kirvat: + Teppeki 100-140 g/ha tai Cyperkill 0,05 l/ha tai Sumi Alpha 0,2-0,4 l/ha tai
Danadim Progress 0,4-0,8 l/ha
Delaro 0,4-0,5 l/ha tai Orius 200 EW 1,0-1,2 l/ha tai FOLI STAR-pakkaus tai Proline 0,5 l/ha sis.
pohjavesialueet.

* Huom! Gratil+MCPA-seos soveltuu myös, jos on apilapitoinen suojavilja, ei kiinnitettä!
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Kolmen tehoaineen
valmis seos kaikkien
viljojen tautien torjuntaan

Ascralla paras
sadonlisä tautikokeissa 2018
– edisti kasvua
ja vähensi kasvin
stressiä
Ascra Xpro-satokisan voittajien reseptit


Ascra Xpro ruiskutettiin kesäkuussa ennen
sateita ja se edisti
typenottoa ja yhteyttämistä kuivissa oloissa.
Lippulehtiruiskutus
Ascralla tehtiin
myöhemmin.

Ascra Xpro-satokisan
voittaja Jaakko Pertun
viljaa


Vaikeissa olosuhteissa
Xpro-teknologia auttaa
kestämään stressiä paremmin.


tautitorjunta on edellytys laadukkaan sadon
tuotannossa.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Bayer Oy, Keilaranta 12, 02150 Espoo
puh. 020 785 21, www.cropscience.bayer.fi
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SYYSVEHNÄN Paras Sato -ohjelma

Tautien torjunta
Vehnä- ja tähkäsääsken
torjunta
Lehtilannoitus

Rakeiden levitys
Rikkakasvitorjunta
syksyllä
+ lehtilannoitus
Kahukärpäsen
+ kasvunsäätö
torjunta
Rikkatorjunta syksy + tautitorjunta
Peitattu
siemen
Lumihomeentorjunta
lehtilannoitus

Toimenpide

BBCH

Peittaus

Valmisteet
Seedron 100 ml/100 kg tai Vibrance Trio 200 ml/100 kg + Terios Mn+ 150–200 ml/100 kg

Etanat

syksy

Sluxx 5–7 kg/ha

Kahukärpäsen torjunta,
rikkatorjunta

11–12
syksy

Cyperkill 0,05 l/ha tai Sumi Alpha 0,4 l/ha tai Decis Mega 0,15–0,2 l/ha
Buctril 0,5–0,7 l/ha rikkatorjunta

Lumihomeen torjunta,
lehtilannoitus.

14–21
syksy

Mirador 0,3–0,4 l/ha + Proline 0,3-0,4 l/ha
Mangan 235 Jett 1,0 l/ha tai ZM-Grow 2-3 l/ha

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitteet
+kasvunsääteet
+ tautitorjunta

21–31
kevät

Twist 0,5 l/ha + *Refine Super SX 22 g/ha tai *Refine Super SX 25-30 g/ha + Starane 333
0,25-0,4 l/ha tai *Sekator 0,15 l/ha + Stabilan 750 1,5 l/ha + Wuxal Microplant 1,0 l/ha +
Delaro 0,25-0,3 l/ha
Hukkakauran ja juolavehnän torjunta: Broadway 165-200 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha
Hukkakaura: Puma Extra 1,0-1,2 l/ha tai Swipe 0,7-0,9 l/ha

Vehnä- ja tähkäsääsken
torjunta

49–55
kesä

Sumi Alpha 0,3-0,4 l/ha tai Mavrik 0,2-0,25 l/ha tai Decis Mega 0,2 l/ha

Tautien torjunta
+ Lehtilannoitus

49–55
kesä

Ascra Xpro 0,5-0,8 l/ha tai Delaro 0,5-0,8 l/ha tai FOLI STAR-pakkaus 0,25-0,4 + 0,5-0,8 l/ha
sis.pohjavesialueet. Wuxal Grano 2-4 l/ha.

*Lisää Sito Plus kiinnite 0,1 l/ha

SYYSRUKIIN Paras Sato -ohjelma
Rikkakasvitorjunta
Rakeiden levitys
Kahukärpäsen + lehtilannoitteet
syksyllä
torjunta
+ kasvunsääteet
Rikkatorjunta syksy
Peitattu
Lumihomeentorjunta
siemen
lehtilannoitus

Toimenpide

BBCH

Peittaus

Kasvunsäätö
+ lehtilannoitus
+ tautien torjunta

Valmisteet
Seedron 100 ml/100 kg tai Vibrance Trio 200 ml/100 kg + Terios Mn+ 150-200 ml/100 kg

Etanat

syksy

Sluxx 5-7 kg/ha

Kahukärpäsen torjunta,
rikkatorjunta

11–12
syksy

Cyperkill 0,05 l/ha tai Sumi Alpha 0,4 l/ha tai Decis Mega 0,15-0,2 l/ha
Buctril 0,5-0,7 l/ha rikkatorjunta

Lumihomeen torjunta,
lehtilannoitus.

14–21
syksy

Mirador 0,3-0,4 l/ha + Proline 0,3-0,4 l/ha
Mangan 235 Jett 1,0 l/ha tai ZM-Grow 2-3 l/ha

Rikkakasvitorjunta
+ lehtilannoitteet
+kasvunsääteet

21–31
kevät

Twist 0,5 l/ha + *Refine Super 22 g/ha tai *Refine Super 25-30 g/ha + Starane 333
0,25-0,4 l/ha tai *Sekator 0,15 l/ha + Stabilan 750 1,5 l/ha + Wuxal Microplant 1,0 l/ha
Hukkakaura ja juolavehnä: Broadway 165-200 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha
Hukkakaura: Puma Extra 1,0-1,2 l/ha tai Swipe 0,7-0,9 l/ha

Kasvunsäätö
+ lehtilannoitus
+ tautien torjunta

37–45
kesä

Ascra Xpro 0,6-0,8 l/ha tai Delaro 0,6-0,8 l/ha tai FOLI STAR-pakkaus 0,25-0,4 + 0,5-0,8 l/ha
sis.pohjavesialueet + Cerone 0,4-0,5 l/ha + Sonis 0,1-0,3 l/ha (seoksen max. annos 0,7 l/ha)
+ Wuxal Grano 2-4 l/ha.

*Lisää Sito Plus kiinnite 0,1 l/ha
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JUURISTA
VOIMAA

Syngenta Nordics A/S
www.syngenta.fi
Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
Huomioi varoituslausekkeet ja –merkit.
® Rekisteröity tavaramerkki: Syngenta Group Company

PARAS SATO -OPAS
KEVÄTÖLJYKASVIEN Paras Sato -ohjelma
Peitattu
sertifioitu Kirpat Rikkakasvien
siemen
torjunta
Lehtilannoitus

Pahkahomeen
torjunta
Juolavehnä- ja
hukkakauratorjunta
Rapsikuoriaisten torjunta

Toimenpide

BBCH

Valmisteet

Kirpat

10-11

Cyperkill 500 EC 0,05 l/ha tai Sumi Alpha 0,25 l/ha

Rikkakasvien torjunta
(2-4 kasvulehteä)

11-12

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha tai
Clamox 1,5-2,0 l/ha + Dash-kiinnite 1,0 l/ha (Huom! Vain Clearfield-lajikkeille!)

Juolavehnä- ja hukkakauratorjunta

25-30

Targa Super 2,0 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha

Lehtilannoitus

14-61

Zoom 1,5 l/ha tai Wuxal Microplant 1,0 l/ha

Rapsikuoriasten torjunta
(ruusuke – nuppuvaihe)

20-59

1. Avaunt 170 ml/ha 2. Mavrik 0,2 l/ha 3. Mospilan 150 g/ha

Pahkahomeen torjunta
(kukinta) + lehtilannoitus

53-69

FOLI STAR-pakkaus 0,25-0,4 + 0,5-0,8 l/ha sis. pohjavesialueet + Zoom 1,5 l/ha tai
Wuxal Microplant 1,0 l/ha

SYYSÖLJYKASVIEN Paras Sato -ohjelma
Rikkakasvien torjunta, syksy
Peitattu
Kuivamädän torjunta
sertifioitu
Rikkakasvien torjunta, kevät
siemen,
etanoiden Kirpat
Lehtilannoitus
torjunta

Toimenpide

BBCH

Valmisteet

Etanoiden torjunta

Kylvö ja
10-11

Sluxx 5-7 kg/ha

Pahkahomeen
Juolavehnä- ja
torjunta
hukkakauratorjunta
Rapsikuoriaisten torjunta

Kirpat

10-11

Cyperkill 500 EC 0,05 l/ha tai Sumi Alpha 0,25 l/ha

Rikkakasvien torjunta
(2-4 kasvulehteä)

11-12
syksy

Butisan Top 1,5-2,0 l/ha

Kuivamädän torjunta
(2-4 kasvulehteä)

14-18
syksy

Orius 200 EW 0,8 l/ha + Zoom 0,75 l/ha

Rikkakasvien torjunta
(2-4 kasvulehteä)

11-14
kevät

Galera 0,3 l/ha + Dassoil 0,1-0,3 l/ha tai Clamox 1,5-2,0 l/ha +Dash-kiinnite 1,0 l/ha
(Huom! Vain Clearfield-lajikkeille!)

Juolavehnä- ja hukkakauratorjunta

25-30

Targa Super 2,0 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha

Lehtilannoitus

14-61

Zoom 1,5 l/ha tai Wuxal Microplant 1,0 l/ha

Rapsikuoriasten torjunta
(ruusuke – nuppuvaihe)

20-59

1. Avaunt 170 ml/ha 2. Mavrik 0,2 l/ha 3. Mospilan 150 g/ha

Pahkahomeen torjunta
(kukinta) + lehtilannoitus

53-69

FOLI STAR-pakkaus 0,25-0,4 + 0,5-0,8 l/ha sis. pohjavesialueet + Zoom 1,5 l/ha tai Wuxal
Microplant 1,0 l/ha
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Erinomainen teho rapsikuoriaisiin
■ Tehoaa pyretroidin kestäviin rapsikuoriaisiin
■ Tehoaa kaalikoin toukkiin
■ Pitkä vaikutusaika, jopa 14 vrk
■ Käytetään kerran kasvukauden aikana
■ Aina ensimmäiseen ruiskutukseen
■ Avaunt®
käsittelyajankohta

Lue aina käyttöohjeet ja tuotetiedot huolellisesti ennen käyttöä.
Huomioi kaikki varoituslausekkeet ja merkit. Kasvinsuojeluaineet vain ammattikäyttöön.

PARAS SATO -OPAS
NURMIEN Paras Sato-ohjelma (l tai g/ha)
Vakiintuneet nurmet ja laitumet
Valmiste

Valmiste

Valmiste

Valmiste

Valmiste

Valmiste

Apilattomat nurmet
ja laitumet

Starane
XL 1,5–1,8 l

Gratil 20–60 g +
Sitoplus 0,1**

Primus 100–150
ml + Sitoplus 0,1

Ariane S
2,0–2,5 l*

Cleave
1,5–1,8 l

Zm-Grow 2,0 l/ha
+ Thio S 4,0 l/ha

Apilapitoiset nurmet

Gratil 20-30 g +
Sitoplus 0,1

Basagran SG
1,1–1,7 kg

Valvatti, ohdake,
pujo nurmista

Matrigon 72 SG
110–165 g

Ariane S
2,0–2,5

Nurmien ja laitumien
lopetus

Roundup Ace
2,4–6,6 L

Zm-Grow 2,0 l/ha
+ Thio S 4,0 l/ha

*Huom! Varoaika 30 vrk
**Laitumilla ja vanhoilla nurmilla Gratilin määrä 40–60 g/ha

PERUNAN Paras Sato –ohjelma
Rikkakasvitorjunta

Rutontorjunta
Lehtilannoitus

Peittaus

Varsiston
hävitys

Lehtipoltteen torjunta

Toimenpide

Valmisteet

Peittaus

Moncut 40 SC 125 ml/siementonni + Silwet Gold 0,05 % sumutuspeittaus varastoinnin aikana tai juuri ennen
istutusta tai istuttaessa.

Rikkakasvitorjunta

Fenix 1,0–1,5 l/ha + Senkor SC 0,25–0,30 l/ha + Spotlight Plus 0,20–0,25 l/ha
Proman 2,0 l/ha + Spotlight Plus 0,5 l/ha ennen perunan taimettumista
Titus WSB 20-30 g/ha + Sito Plus 0,1 l/ha; sirkkalehdet 2-lehtivaiheessa
Tarvittaessa uusitaan 7–10 vrk kuluttua

Lehtilannoitus

Ennen mukulanmuodostusta Mangan 235 JETT 1,0–2,0 l/ha tai ZM-Grow 2,0 l/ha
Mukulanmuodostuksen alkuvaiheessa Magnus 2,0 l/ha tai Wuxal Microlant 2,0 l/ha tai HiPhos 5,0–10,0 l/ha

Ruton ja lehtipoltteen
torjunta

Ei lehtipolteriskiä:

Varsiston hävitys

Murskaus + Spotlight Plus 1,0 l/ha tai Murskaus + Reglone 1,0–1,5 l/ha tai
Reglone 2,0 l/ha + 2,0 l/ha 3 vrk välein tai Reglone 1,5 l/ha + Spotlight Plus 1,0 l/ha

Riski lehtipoltteelle:
Dithane NT 2,0 kg/ha
Leimay 0,3 l/ha + Dithane NT 2,0 kg/ha
Leimay 0,3 l/ha + Dithane 2,0 kg/ha
Revus 0,6 l/ha + Cymbal 0,25 l/ha
Revus 0,6 l/ha + Mirador 250 SC 0,5 l/ha
Infinito 1,6 l/ha
Infinito 1,6 l/ha
Infinito 1,6 l/ha
Infinito 1,6 l/ha + Narita 0,4 l/ha
Leimay 0,5 l/ha tai RanmanTop 0,5 l/ha
Ranman Top tai Leimay 0,5 l/ha + (Narita 0,4 l/ha)
Leimay 0,5 l/ha tai Ranman Top 0,5 l/ha
Ranman Top 0,5 l/ha
Jos ruiskutus on myöhästynyt tai vallitseva ruttopaine on voimakas (käytettäessä kosketusvaikutteisia
valmisteita), lisätään ruiskutusseokseen Cymbal 0,25 kg/ha.
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Ariane S
täsmäase
rikkakasvien
torjuntaan
TM

Ariane S
TM

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
OGRÄSMEDEL

ArianeTM S on tehokas kolmen
tehoaineen seos, joka antaa
laajan tehon leveälehtisiin
rikkakasveihin kevät- ja syysviljoista,
apilattomilta nurmilta, apilattomien
nurmien suojaviljoista, heinien
siemenviljelyksiltä ja energiaheiniltä.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Huomioi kaikki varoituslauseet ja -merkit.
Ariane S: Tehoaineet fluroksipyyri 40 g, klopyralidi 20 g ja MCPA 200 g.

Ariane S tehoaa hyvin moniin vaikeasti
torjuttaviin rikkakasveihin, kuten
pelto-ohdakkeeseen, peltovalvattiin,
mataraan, saunakukkaan ja tattareisiin.
Valmiste vaikuttaa lehtien kautta ja
parhaan tehon saat ruiskuttamalla yli
12 °C lämpötilassa rikkakasvien
ollessa pieniä.

OTA YHTEYTTÄ
facebook.com/cortevaFI

Aki Niemelä
040 128 1213
Päivi Peltouori
040 589 0311

corteva.com

, ™ Trademarks of DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

®

PARAS SATO -OPAS

JUOLAVEHNÄN TORJUNTA
Viljelys

Käyttöaika

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Sokerijuurikas, herne, härkäpapu, peruna,
rypsi ja rapsi, porkkana, punajuurikas, lanttu,
mukulaselleri, palsternakka, pellava, kumina
kylvö- ja satovuonna, apilan ja punanadan
siemenviljelykset

Kun juolavehnä on 4–6
lehtiasteella

Targa Super
5 SC

3,0 l tai 2,0 l
+ Sito Plus
-kiinnite 0,2 l

114

Mansikka

Sadonkorjuun jälkeen

Targa Super
5 SC

3,0 l tai 2,0 l
+ Sito Plus
-kiinnite 0,2 l

114

Sokerijuurikas, rehu- ja punajuurikas, peruna,
sipuli, porkkana, mansikka, keräkaali

Kun juolavehnä on 4-6
lehtiasteella

Select Plus

2,0 l

107

Peruna, rehumaissi

Juolavehnän 2–4 lehtiasteella

Titus WSB

50 g + kiinnite

115

Peruna

Juolavehnän 2–4 lehtiasteella

Monitor

2 x 12,5 g + kiinnite

93

Ruis ja vehnä

Viljan pensomisaste – korrenkasvun alku (BBCH 21–32)

Broadway

150–220 g
+ Dassoil 0,5 l

70

Vehnä

Juolavehnän 3–4 lehtiasteella

Monitor

18,75 g + kiinnite

93

Viljapellot ja muut viljelysmaat ennen
kevätkylvöä tai istutusta

Kun juolavehnässä on
vähintään 3 lehteä

Roundup ACE

2,4 l

103

Bronco

3,0 l + kiinnite

72

Rehuohra, rehukaura rypsi ja rapsi

Vähintään 10 päivää ennen
puintia

Roundup ACE

1,6–2,4 l

103

Bronco

2,0–3,0 l + kiinnite

72

Roundup ACE

2,4–3,2 l

103

Kesanto, viljelemättömät alueet

Heinä-elokuu

Bronco

4,0 l tai 3,0 l
+ kiinnite

72

Puinnin yhteydessä puimurin
pöydän taakse asennetulla
ruiskulla

Roundup ACE

2,4 l

103

Puinnin yhteydessä

Bronco

4,0 l tai 3,0 l
+ kiinnite

72

Kun juolavehnässä on 3–4
lehteä

Roundup ACE

2,4–3,2 l

103

Sadonkorjuun jälkeen

Bronco

4,0 l tai 3,0 l
+ kiinnite

72

Heinä-syyskuu, kun
juolavehnässä 3–4 lehteä

Roundup ACE

2,4–3,2 l

103

Kynnettävät nurmet

Bronco

4,0 l tai 3,0 l
+ kiinnite

72

Ruiskutus tulee tehdä joko
ennen hedelmäpuiden kehitysvaihetta 71 tai kehitysvaiheen
89 jälkeen

Roundup ACE

3,2 l

103

Hedelmätarhat

Bronco

4,0 l

72

Koristepuiden ja -pensaiden alustoilta,
taimikoista sekä piha- ja paikoitusalueiden,
ajoväylien, käytävien, tehdas- ja rautatiealueiden, sekä muiden viljelemättömien alueiden
pitämiseksi puhtaana rikkakasveista

Kun juolavehnässä on
vähintään 3 lehteä

Pistol

3,1 l

95
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PARAS SATO -OPAS

KEVÄTVILJAT
Ongelma

Käyttöaika

Peittaus

Valmiste

Käyttömäärä/ha Sivu

* valmisteelle haetaan rekisteröintiä 150-200 ml / 100 kg käyttömäärälle

Siemenlevinteiset kasvitaudit Siemenen peittaus

Redigo Pro

67 ml / 100 kg

Seedron

100 ml / 100 kg

175
178

Vibrance Trio

200 ml / 100 kg*

189

Cyperkill 500 EC

0,05 l

127

Sumi Alpha 5 FW

0,2–0,4 l

145

Decis Mega EW 50

0,1–0,2 l

129

Danadim Progress

0,4–0,8 l

128

Kirvat: Teppeki

100-140 g/ha

147

Bronco

1,5-3,0 l

72

Refine Super SX + Starane 333 HL*

20–25 g + 0,25 l*

100,
110

Tuholaiset

Kirpat, kirvat, viljakukko,
kahukärpäset

Hyönteisten torjuntakynnyksen
ylittyessä

Rikkakasvit
1. ennen suorakyvöä tai ennen
viljan orastumista
Suorakylvettävät tai
kevytmuokatut lohkot

Helposti torjuttavat
kevätitoiset rikkakasvit

Vaikeammin torjuttavat
rikkakasvit

2. Pensomisvaiheessa

Viljan pensomisvaiheessa

Viljan pensomisvaiheessa

Suuret saunakukat ja matara
+ kevätitoiset siemenrikka- Viljan pensomisvaiheessa
kasvit
Valvatti, ohdake + kaikki
muut siemenrikkakasvit

Viljan pensomisvaiheen lopussa

Pujo + siemenrikkakasvit

Viljan pensomisvaiheen lopussa

Kestävän vesiheinän torjunta Viljan pensomisvaiheessa
ja ennalta ehkäisy

Pohjavesialueet

Viljan pensomisvaiheessa

Hukkakaura, luoho, kattara ja
leveälehtiset rikkakasvit
Viljan pensomisvaiheessa
kevätvehnällä ja kevätrukiilla
Hukkakaura ohralla ja
vehnällä
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Classic Star HL*
(Premium Classic SX + Starane 333 HL) 12 g + 0,25 l

79

Twist Combo*

0,5 l + 22 g

117

Refine Super SX*

20-30 g

100

Duplosan Super

1,5-2,0 l

82

Refine Super SX + Starane 333 HL*

20-30 g
+ 0,25-0,3 l

100,
110

Classic Star HL*
(Classic SX + Starane 333 HL)

12 g + 0,25 l

79

Ariane S **

1,75-2,0 l

65

Sekator OD * (ei kauralle)

100-150 ml

106

Twist Combo*

0,5 l + 22 g

117

Ariane S

2,0-2,5 l

65

Sekator OD * + MCPA (ei kauralle)

75–100 ml + 1,0 l

106,
94

Ariane S + Starane 333 HL

2,0 l + 0,25 l

65, 110

Premium Classic SX *+ Starane 333 HL 20 g + 0,25 l

96, 110

Premium Classic SX tai Refine Super
SX + Starane 333 HL*

12 g / 20–25 g
+ 0,25–0,3 l

96,
100,
110

Twist Combo*

0,5 l + 22 g

117

Ariane S **

2,0-2,5 l

65

Classic Star HL*
(Premium Classic SX + Starane 333 HL) 12 g + 0,25 l

79

Broadway + Dassoil -kiinnite

150 g + 0,5 l

70,
195

0,7-0,9 l

113

1,0-1,2 l

99

Pensomisen alusta korrenkasvun Swipe
alkuun
Puma Extra

PARAS SATO -OPAS

Ongelma

Ravinnepuutoksiin

Käyttöaika

Valmiste

Käyttömäärä/ha Sivu

Rikkakasviruiskutuksen
yhteydessä

Wuxal Microplant

0,5–1,0 l

Viljan peittaus

Terios Mn+

150–200 ml / 100 kg 49

Lippulehtivaiheessa/tähkälle
tultaessa kasvunsäädön/tautitor- Wuxal Grano
junnan yhteydessä

50

2-4 l

50

Sumi Alpha 5 FW

0,3-0,4 l

145

Decis Mega EW 50

0,1-0,2 l

129

Stabilan 750 SL

0,3-1,0 l

201

Korrensääde 5 C Limit

0,5-1,5 l

197

Cerone *** + Sonis ***

0,2-0,3 l
+ 0,1-0,15 l

194,
200

Korrenkasvun alku / lippulehtiaste Sonis ***

0,2-0,5 l

200

Korrenkasvun alku / lippulehtiaste Sonis ***

0,15-0,4 l

200

Lippulehtiasteella

Cerone *** + Sonis ***

0,2-0,3 l
+ 0,1-0,15 l

194,
200

Rikkakasviruiskutuksen
yhteydessä

Stabilan 750 SL

1,0-1,5 l

201

Korrensääde 5 C Limit

1,5-2,5 l

197

Korrenkasvuvaiheessa

Sonis ***

0,15-0,3 l

200

Yhden torjuntakerran käsittelyssä Ascra Xpro
rikkakasvitorjunnan yhteydessä

0,6-0,8 l

152

Delaro
Jaettu käsittely:
1. rikkakasvitorjunnan yhteydessä Orius
Tilt

0,25-0,3 l

156

0,625 l

169

0,25 l

186

Ascra Xpro

0,4-0,6 l

152

Delaro

0,4-0,6 l

156

FOLI STAR -paketti:
Zaftra AZT 250 SC + Folicur Xpert

0,25-0,4 +
0,5-0,8 l

160

Orius

0,625-1,25 l

169

Delaro

0,25-0,3 l

156

Ascra Xpro

0,5-0,8 l

152

Delaro

156

Proline

0,5-0,8 l
0,25-0,4 +
0,5-0,8 l
0,5-0,6 l

Delaro

0,5-0,6 l

156

Monokulttuuriviljelyssä rikkakasvi- Delaro
torjunnan yhteydessä
Proline

0,25-0,3 l

156

0,25-0,3 l

172

Sadonkorjuun jälkeen

2,4 l

103

Tuholaiset
Vehnä- ja tähkäsääski

Tähkälletulovaihe

Laon torjunta

Lako, kevätvehnällä

Rikkakasviruiskutuksen
yhteydessä
Lippulehtiasteella

Lako, ohralla monitahoiset
lajikkeet
Lako, ohralla 2-tahoiset
lajikkeet

Lako, kauralla
Tautien torjunta
Kasvitaudit, ohra ja kaura

Kasvitaudit, ohra ja kaura
2. lippulehtiasteella

1. rikkakasvitorjunnan yhteydessä
Kasvitaudit, kevätvehnä,
pistelaikku (DTR)

2. Tähkävaiheessa

FOLI STAR -paketti
Tähkäfusarioosi (punahome) Kukinnan alku-täyskukinta
Tyvilaikku

160
172

Juolavehnän torjunta
Juolavehnä

Roundup ACE

* SitoPlus-kiinnitettä 0,1 l/ha. ** Lämpimän sääjakson aikana. *** Seoksena tautiaineen kanssa käyttömäärää alennetaan 1 dl/ha.
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PARAS SATO -OPAS

SYYSVILJAT
Ongelma

Käyttöaika

Siemenlevinteiset kasvitaudit Siemenen peittaus
Tuhoeläimet syksyllä
Etanat

kylvöstä 3–4 lehtiasteelle

Kahukärpäset

Viljan 1–1,5-lehtiasteella Huom!
Liimapyydysseuranta

Rikkakasvit syksyllä
Mm. saunakukka
Ravinnepuutokset

Viljan 2–3-lehtiasteella
3-lehtiasteesta alkaen

Lumihome

Loka–marraskuussa

Valmiste

Käyttömäärä /ha

Sivu

Seedron
Vibrance Trio

100 ml/100 kg
200 ml/100 kg

178
189

Sluxx HP
Sumi Alpha 5 FW
Cyperkill 500 EC
Decis Mega EW 50

5–7 kg
0,4 l
0,05 l
0,15–0,2 l

143
145
127
129

Buctril
Multiple Pro
Proline + Mirador
Proline

0,35–0,7 l
1,0 l
0,4 l + 0,4 l
0,4–0,8

73
53
172, 165
172

Rikkakasvit keväällä
Syysitoiset saunakukat,
matara ja muut siemenrikat

Viljan 3–4-lehtiaste / ennen
korrenkasvun alkua

Pohjavesialueet

Viljan 3–4-lehtiaste / ennen
korrenkasvun alkua

Valvatti, ohdake ja
siemenrikkasvit

Viljan pensomisen lopussa /
korrenkasvun alussa

Juolavehnä, hukkakaura,
3–4-lehtiaste / ennen
luoho, kattara ja leveälehtiset Viljan
korrenkasvun alkua
rikkakasvit
Viljan pensomisen lopussa /
Hukkakaura
korrenkasvun alussa
Kestävän vesiheinän torjunta
ja ennalta ehkäisy

Ravinnepuutokset

Sekator OD *
100–150 ml
Refine Super SX + Starane 333 HL* 20–30 g + 0,25–0,4 l
Twist Combo*
0,5 l + 22 g

106
100, 110
117

Premium Classic SX + Primus *

15–22 g + 60–100 ml

96, 97

Ariane S **
MCPA + Sekator OD
Duplosan Super **

2,0–3,0 l
1 l /100–150 ml
2,0–2,5 l

65
94, 106
82

Broadway + Dassoil-kiinnite

Swipe
Puma Extra
Sekator OD * + Starane 333 HL
Classic Star HL*
Viljan 3–4-lehtiaste / ennen
korrenkasvun alkua
Ariane S **
Duplosan Super
Rikkakasviruiskutuksen yhteydessä Wuxal Microplant
Viljan peittaus
Terios Mn+
Lippulehtivaiheessa/tähkälle
tultaessa kasvunsäädön/tautitorWuxal Grano
junnan yhteydessä

165–220 g + 0,5 l

70, 195

0,7–0,9 l
1,0-1,2 l
100–150 ml + 0,3 l
15 g + 0,3 l
2,0–3,0 l
2,0–2,5 l
1,0 l
150–200 ml / 100 kg

113
99
106, 110
79
65
82
50

2-4 l

50

0,2–0,4 l
0,05 l
0,15–0,2 l
0,3–0,4 l
0,1–0,2 l
0,15–0,25 l
100–140 g

145
127
135
145
129
135
147

1,5–2,0 l
0,4-0,5 l + 0,1-0,3 l
seoksen max. annos 0,7 l
1,5–2,0 l
0,2–0,4 l
0,4–1 l

201
201
200
194

0,6-0,8 l
0,6–0,8 l

152
156

Tuhohyönteiset
Kirpat, kirvat, viljakukko

Hyönteisten torjuntakynnyksen
ylittyessä

Vehnä- ja tähkäsääski

Tähkälletulovaihe

Kirvat
Laon torjunta

Tähkälletulovaihe

Ruis
Syysvehnä

Sumi Alpha 5 FW
Cyperkill 500 EC
Mavrik
Sumi Alpha 5 FW
Decis Mega EW 50
Mavrik
Teppeki

Rikkakasviruiskutuksen yhteydessä Stabilan 750 SL
Lippulehtiasteella

Cerone *** + Sonis***

Rikkakasviruiskutuksen yhteydessä Stabilan 750 SL
Korrenkasvu – lippulehtiaste
Sonis ***
Lippulehtiasteella
Cerone ***

194, 200

Kasvitaudit
Ruis

Lippulehtivaihe – ennen tähkän
esille tuloa
1. Rikkakasvitorjunnan yhteydessä

Syysvehnä

Tähkäfusarioosi (punahome)
Tyvilaikku
Juolavehnä

2. Tähkävaiheessa
Kukinnan alku – täyskukinta
Monokulttuuriviljelyssä rikkakasvitorjunnan yhteydessä
Sadonkorjuun jälkeen

Ascra Xpro
Delaro
FOLI STAR -paketti:
Zaftra AZT 250 SC + Folicur Xpert
Orius
Delaro
Ascra Xpro
Delaro
FOLI STAR -paketti:
Zaftra AZT 250 SC + Folicur Xpert
Proline
Proline
Delaro
Roundup ACE

0,25–0,4 + 0,5–0,8 l

160

0,625–1,25 l
0,25-0,3 l
0,5-0,8 l
0,5-0,8 l

169
156
152
156

0,25-0,4 + 0,5-0,8 l

160

0,5-0,6 l
0,25-0,3 l
0,25-0,3 l
2,4 l

172
172
156
103

* SitoPlus -kiinnitettä 0,1 l/ha. ** Lämpimän sääjakson aikana. *** Seoksena tautiaineen kanssa käyttömäärää alennetaan 1 dl/ha.
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PARAS SATO -OPAS

HEINÄT, NURMET JA LAITUMET
Heinät ja nurmet perustamisvuonna sekä vihantavilja
Ongelma

Käyttöaika

Valmiste

Käyttömäärä/ha Sivu

Classic Star HL* + SitoPlus

8 g + 0,3 l + 0,1 l

79, 199

Cantor

0,4–0,6 l

76

Gratil + SitoPlus

20–30 g + 0,1 l

89, 199

Ariane S **

2,0 l

65

8–11 g + 0,5 l

96, 94

Harmony 50 SX + SitoPlus

15 g + 0,1 l

90, 199

Basagran SG

1,1–1,7 kg

66

Ariane S **

1,75–2,0 l

65

Gratil + SitoPlus

20–30 g + 0,1 l

89, 199

Classic Star HL* + SitoPlus

8 g + 0,25–0,3 l
+ 0,1 l

79, 199

Gratil + SitoPlus

20–30 g + 0,1 l

89, 199

Rikkakasvit
Heinän suojavilja, ei apilaa
Siemenrikkakasvit

Heinän 2–3-lehtiasteella

Valvatti, ohdake + siemenrikkakasvit

Heinän 2–3-lehtiasteella

Puna-apilan suojavilja

Apilassa 3-lehdykkäinen lehti Premium Classic SX + MCPA

Sinimailasen suojavilja

Sinimailasessa 1–3
kasvulehteä

Ilman suojaviljaa perustettavat
apilattomat nurmet

Heinän 2–4-lehtiasteella

Vihantavilja ja kokoviljasäilörehu
Siemenrikkakasvit

Viljan pensomisasteella

Valvatti, ohdake + siemenrikkakasvit

Viljan pensomisen lopussa

Ariane S **

2,0 l

65

Vilja + herne -seosvilja, rikkakasvit

Viljan 2–3-lehtiasteella

Basagran SG

1,1–1,7 kg

66

* sisältää kaksi tuotetta Premium Classic SX ja Starane 333 HL
** lämpimän sään aikana, varoaika 30 vrk

Säilörehunurmet, vakiintuneet nurmet ja laitumet
Ongelma

Käyttöaika

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Starane XL, Cleave

1,5–1,8 l

111, 80

Gratil + SitoPlus

20–60 g + 0,1 l

89, 199

Primus + SitoPlus

100–150 ml + 0,1 l

97, 199

Ariane S *

2,0–2,5 l

65

Gratil + SitoPlus

20–30 g + 0,1 l

89, 199

Basagran SG **

1,1–1,7 kg

66

Starane XL, Cleave

1,5–1,8 l

111, 80

Gratil + SitoPlus

40–60 g + 0,1 l

89, 199

Primus + SitoPlus

100–150 ml + 0,1 l

97, 199

Ariane S *

2,0–2,5, l

65

Matrigon 72 SG

110–165 g

92

Ariane S *

2,0–2,5 l

65

Roundup ACE

2,4–6,4 l

103

Rikkakasvit

Apilattomat säilörehu- ja
heinänurmet

Apilapitoiset nurmet

Apilattomat laitumet

Aikaisin keväällä kasvun alettua, viimeistään
voikukan nuppuvaiheessa tai 1. tai 2. niiton
jälkeen rikkakasvien ollessa hyvässä kasvussa
Keväällä rikkakasvien ollessa pienellä
taimiasteella
Keväällä kasvun alettua, viimeistään voikukan
nuppuvaiheessa ja tarvittaessa kesällä sekä
loppukesällä laidunkauden lopussa

Valvatti, ohdake ja pujo

Nurmen pensomisasteella

Nurmien ja laitumien
lopetus

Heinä-syyskuussa nurmien ollessa lehtevässä
kasvussa

* lämpimän sään aikana, huom. varoaika 30 vrk
** tehoaa vain pieniin siemenrikkkasveihin
Varoajat laidun -ja säilörehunurmilla: Gratil, Matrigon 72 SG, Primus – 7 vrk; Starane XL – 10 vrk; Ariane S – 30 vrk
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PARAS SATO -OPAS

HEINIEN JA APILAN SIEMENVILJELYKSET
Heinien siemenviljelykset
Ongelma

Käyttöaika

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Ariane S + Primus -seos

2,0 / 50 ml

65, 97

Rikkakasvit

Syys- ja kevätitoiset siemenrikkakasvit

Keväällä heinän 3–4-lehtiasteella

Primus *

100–150 ml

97

Ariane S **

2,0–2,5 l

65

Gratil * (vain timoteille)

30–40 g

89

Ohdake, valvatti, pujo,
saunakukka

Heinän pensomisvaiheessa

Matrigon 72 SG

110–165 g

92

Juolavehnä punanadasta

Juolavehnän 4–6-lehtiasteella

Targa Super + SitoPlus

2,0 l + 0,2 l

114, 199

Heinien 1–2-lehtiasteella

Sumi Alpha

0,4–0,5 l

145

1-solmu – lippulehtiaste

Sonis

0,6–0,8 l

200

Korrenvaihe – lippulehtiaste

Mirador tai Zaftra AZT
250 SC

0,8–1,0 l

165, 190

Orius

0,6 l

169

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Tuhohyönteiset
Timoteikärpänen, kahukärpänen
Laon torjunta
Timotei ja nurminata
Kasvitaudit
Heinien lehtilaikkutaudit
*Lisää SitoPlus -kiinnitettä 0,1 l/ha
**Lämpimän sääjakson aikana

Apilan siemenviljelykset
Ongelma

Käyttöaika

Rikkakasvit
Basagran SG

1,1–1,7 kg

66

Lentagran WP

1,0–1,5 kg

91

Puna-apilan ollessa 5–7 cm

Basagran SG + MCPA

0,85–1,15 kg +
0,3–0,4 l

66, 94

Juolavehnä

Juolavehnän 4–6-lehtiasteella

Targa Super + SitoPlus
-kiinnite

2 l + 0,2 l

114, 199

Rikkakasvit syksyllä

Ruiskutus tulee tehdä apilan
ollessa talvilevossa *

Reglone + SitoPlus
-kiinnite

2,5 l + 0,2 l

101, 199

4–7 vrk ennen leikkuupuintia

Reglone + SitoPlus

2-3 l + 0,2 l

101, 199

Sadonkorjuun jälkeen

Roundup ACE

2,4–6,4 l

103

Varhain keväällä kasvun alettua
Siemenrikkakasvit

Lehvästön tuhoaminen
Vihreän kasvuston tuhoaminen
sadonkorjuun helpottamiseksi
Kasvuston tuhoaminen
Siemenviljelyn päätyttyä

*Käsittelyä ei tule tehdä ennen ensimmäistä pakkaskautta. Kasvusto ei saa olla pakkashuurteessa ja ilman lämpötilan tulee olla
mieluiten yli 0 astetta.
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PARAS SATO -OPAS

KEVÄTRAPSI JA -RYPSI
Ongelma

Käyttöaika

Valmiste

Brander-, Drago- tai Cleopatra -rapsi
Cordelia-, Synneva- tai Synthia -rypsi

Siemen valmiiksi peitattu
Siemen valmiiksi peitattu

Buteo Start FS 480
Buteo Start FS 480

Käyttömäärä/ha

Sivu

0,2–0,25 l
0,05 l
0,2 l
0,05–0,1 l
170 ml
0,3–0,4 l
0,05 l
0,1–0,15 l
0,2 l
150 g
0,3-0,4 l
0,2 l
0,3-0,4 l
0,05 l
0,1-0,15 l
1,5 l

145
127
135
129
121
145
127
129
135
136
122
135
145
127
129
53

Tuhohyönteiset

Kirpat, luteet

Tarvittaessa taimettumisvaiheessa

0,5–1 kuoriaista aikaisella
nuppu-asteella / kasvi

Rapsikuoriaiset***, kaalikoi
2–3 kuoriaista kukkavarren
pituuskasvuvaiheessa / kasvi

Ravinnepuutokset

Kukkavarren kasvuvaihe, ennen
kukintaa, esimerkiksi kuoriaistorjuntojen yhteydessä
Täyskukinnan aikana

Sumi Alpha
Cyperkill 500 EC
Mavrik
Decis Mega EW 50
Avaunt
Sumi Alpha
Cyperkill 500 EC
Decis Mega EW 50
Mavrik
Mospilan TAI
Biscaya OD 240
Mavrik
Sumi Alpha
Cyperkill 500 EC
Decis Mega EW 50
Zoom
Boron 150

1,5–2,0 l

56

Thio-S
Wuxal Microplant

5–10 l
1,0 l

55
50

Rikkakasvit
Talvehtineet rikkakasvit kevytmuokkauksessa tai suorakylvössä
Matara, vesiheinä, pillike ja
kylänurmikka
Matara, savikka, saunakukka,
rusokki, voikukka
Valvatti, ohdake, saunakukka

Ennen kylvömuokkausta tai
suorakylvöä
Kylvöstä, rapsin ja rypsin 1-2
-lehtiasteelle

Roundup ACE

1,2–2,4 l

103

Butisan Top

1,5-2,0 l

75

Rapsin ja rypsin 2-4 -lehtiasteella

0,3 l + 0,1-0,3 l

Niiden ollessa 6-8 lehtiasteella

Galera + Dassoil
-kiinnite *
Matrigon 72 SG

Juolavehnä

Juolavehnän 4–6-lehtiasteella

Targa Super + SitoPlus

2,0 + 0,2 l

Hukkakaura, luoho, jääntivilja

Hukkakauran, jääntiviljan ja muiden
heinämäisten rikkojen orasasteella

Targa Super + SitoPlus

1,0 + 0,2 l

85,
195
92
114,
199
114,
199

Kylänurmikka ja muut yksivuotiset
heinät

Nurmikan ollessa 2 - 3 lehtiasteella

Select Plus

1,0 l

107

Ennen kylvömuokkausta

Contans WG**
FOLI STAR -paketti
(Zaftra AZT 250 SC +
Folicur Xpert)
Orius 200 EW

2-4 kg

140–165 g

Kasvitaudit

Pahkahome, mustalaikku

Täyskukinnan aikana

0,25-0,4 +
0,5-0,8 l

160

1,25 l

169

* Suositellaan aamuruiskutusta kun lämpötila on yli + 8 astetta. Älä ruiskuta liian kookasta tai stressistä kärsivää kasvustoa.
** Valmiste tulee markkinoille myyntiluvan saatuaan.
*** Pyretroideja kestävien rapsikuoriaiskantojen kehittymisen estämiseksi on suositeltavaa käyttää valmisteita, jotka eivät ole
pyretroideja. Tällaisia valmisteita ovat Avaunt, Mospilan ja Biscaya OD 240.
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PARAS SATO -OPAS

SYYSRAPSI
Ongelma

Käyttöaika

Valmiste

Käyttömäärä/ha Sivu

Pioneer Maximus PR44D06
Myös muita Pioneer-lajikkeita
saatavilla

Siemen valmiiksi peitattu tai
peittaamaton luomuviljelyyn

Sluxx etanasyötti
Cyperkill 500 EC
Sumi Alpha
Decis Mega EW 50
Mavrik

5–7 kg
0,05 l
0,2–0,25 l
0,05–0,1 l
0,2 l

143
127
145
129
135

Ennen rapsin taimelle tuloa tai
taimettumisen jälkeen
Juolavehnän ja viljan orasasteella

Butisan Top

1,5–2,0 l

75

Targa Super + SitoPlus

1,0 l + 0, 2 l

114, 199

Nurmikan ollessa 2-3 lehtiasteella

Select Plus

1,0 l

107

Rapsin 4–8-lehtiasteella
Rapsin 4-lehtiasteesta alkaen

Orius 200 EW
Zoom

0,8 l
0,75 l

169
53

Kukkavarren pituuskasvun alussa

Galera + Dassoil -kiinnite*

0,3 l + 0,1–0,3 l

85, 195

Kukkavarren pituuskasvuvaiheessa

Matrigon 72 SG

165 g

92

Avaunt
Decis Mega EW 50
Mavrik
Sumi Alpha
Mospilan TAI

170 ml
0,1-0,15 l
0,2 l
0,3-0,4 l
150 g

121
129
135
145
136

Biscaya OD 240

0,3–0,4 l

122

Zoom
Boron 150
Thio-S
Wuxal Microplant
Zoom

1,5 l
1,5–2,5 l
5–10 l
1,0 l
1,5 l

53
56
55
50
53

Contans WG**
FOLI STAR -paketti (Zaftra
AZT 250 SC + Folicur Xpert)
Orius 200 EW

2-4 kg
0,25-0,4 +
0,5-0,8 l
1,25 l

160

Tuhohyönteiset syksyllä
Etanat

Etanatuhoja havaittaessa

Kirpat, luteet

Tarvittaessa taimettumisvaiheessa

Rikkakasvit syksyllä
Siemenrikkakasvit kuten matara,
vesiheinä, pillike, kylänurmikka
Juolavehnä ja jääntivilja
Kylänurmikka ja muut
heinämäiset rikkakasvit
Kuivamädän torjunta syksyllä****
Kasvunsäädevaikutus
Ravinnepuutoksiin
Rikkakasvit keväällä
Saunakukka, matara, savikka,
valvatti, ohdake
Valvatti, ohdake, saunakukka
Tuhohyönteiset keväällä***

Rapsikuoriaiset, kaalikoi

0,5–1 kuoriaista kukkavarren
pituuskasvun alussa / kasvi

Rapsikuoriaiset, rapsikärsäkkäät

2-3 kuoriaista kukkavarren
pituuskasvun aikana ennen
kukintaa/kasvi

Ravinnepuutoksiin

Rapsin 4 -lehtiasteesta – kukkavarren pituuskasvuvaiheessa
Täyden kukinnan aikana

Kasvitaudit
Ennen kylvömuokkausta
Pahkahome, mustalaikku

Täyskukinnan aikana

169

* Suositellaan aamuruiskutusta kun lämpötila on yli + 8 astetta. Älä ruiskuta liian kookasta tai stressistä kärsivää kasvustoa.
** Valmiste tulee markkinoill myyntiluvan saatuaan.
*** Pyretroideja kestävien rapsikuoriaiskantojen kehittymisen estämiseksi on suositeltavaa käyttää valmisteita, jotka eivät ole
pyretroideja. Tällaisia valmisteita ovat Avaunt, Mospilan ja Biscaya OD 240.
**** Kuivamätää torjuttaessa saadaan samalla vahva kasvunsäädevaikutus.
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PARAS SATO -OPAS

KUMINA
Ongelma

Torjunta

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Fenix+ Goltix-seos

0,7-1,0 l + 1,0-1,5 kg

83, 87

Fenix+ Senkor*-seos

0,7-1,0 l + 0,075-0,1 l

83, 108

Fenix+ Stomp*-seos

0,7-1,0 l + 2,0 l

83, 112

Fenix+ Roundup ACE-seos

1,5–2,0 l + 0,5-1,5 l

83, 103

Fenix+ Goltix –seos

0,5-0,7 l + 1,0-1,5 kg

83, 87

Fenix+ Goltix+ Lentagran*
–seos

0,3-0,5 l + 0,7-1,0 kg
+ 0,3-0,5 kg

83, 87, 91

Fenix

1,5 l

83

Roundup ACE

1,2–2,4 l

103

Fenix+ Goltix+ Roundup
ACE-seos

0,7–1,0 l + 1,0–1,5 kg
+ 1,0 l

83, 87, 103

Fenix+ Senkor*-seos

0,7-1,0 l + 0,1-0,15 l

83, 108

Fenix+ Stomp*-seos

0,7-1,0 l + 2,0 l

83, 112

Fenix+ Goltix –seos

0,5-0,7 l+ 1,0-1,5 kg

83, 87

2. Kuminan 1–2 lehtiasteella

Fenix+ Goltix + Lentagran*
–seos

0,3-0,5 l + 0,7-1,0 kg +
0,3-0,5 kg

83, 87, 91

3. Ruiskutus tarvittaessa

Fenix+ Goltix + Lentagran*
–seos

0,3-0,5 l + 0,7-1,0 kg +
0,3-0,5 kg

83, 87, 91

Kylvövuonna mm
saunakukka, pujo,
kiertotatar, mustakoiso,
apilat, valvatti, ohdake,

Kun kuminassa on vähintään
7 lehteä

Matrigon 72 SG*

110-140 g

92

Kylvövuonna hukkakaura,
jääntivilja ja yksivuotista
raiheinä

Targa Super 5 SC
Kun juolavehnä on 4-6 lehtiasteella Targa Super 5 SC+ Sito
Plus-seos

1,5 l

114

1,0 l + 0,2 l

114, 199

Kylvövuonna juolavehnä

Kun juolavehnä on 4-6 lehtiasteella Targa Super 5 SC tai

3,0 l

114

Siemenrikkakasvit
satovuosina

Varhain keväällä kertakäsittely

0,75–1,5 kg

87

Satovuosina mm
saunakukka, pujo, valvatti,
ohdake, voikukka, apilat

Puinnin jälkeen, kun kuminassa on
vähintään 7 lehteä

1. Ennen kuminan taimelle tuloa
Siemenrikkakasvit kylvövuonna, kivennäismaa
2. Kuminan 1–2 lehtiasteella

1. Ennen kuminan taimelle tuloa
Siemenrikkakasvit
kylvövuonna, multamaa

jaettu käsittely

Satovuosina juolavehnä,
hukkakaura ja muut heinät Kun juolavehnä 4-6 lehtiasteella
Ennen kukintaa
Kuminakoi
Kukinnan aikana

Kasvuston hävittäminen

Puinnin jälkeen

Goltix WG

0,75-1,5 kg + 0,75-1,5 kg 87

Matrigon 72 SG*

110–140 g

92

Targa Super 5 SC tai Targa
Super 5 SC+ Sito Plus-seos

3,0 l
2,0 l
+ 0,2 l

114, 199

Karate Zeon-tekniikka +
Silwet Gold-seos

0,05-0,075 l + 0,1 l

198

Turex WP*

1,0 kg

148

Turex WP*+ Silwet
Gold-seos

1,0 kg + 0,1 l

148, 198

Roundup ACE

4,8–6,4 l

103

Roundup ACE + Premium
Classic SX-seos

4,8 l + 12 g

103, 96

*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla.
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PARAS SATO -OPAS

SOKERIJUURIKAS
Ongelma

Siemenrikkakasvit

Torjunta

1–3 ruiskutusta rikkakasvilajiston
edellyttämillä tankkiseoksilla
Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen
(SJT) viljelyohjeiden mukaisesti

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Goltix tai Target SC***

0,5–2,0 kg

87

Betanal SE

1,5–3,0 l

68

Betanal Progress

0,8–1,5 l

Safari

20–30 g

105

Tramat

0,1–0,4 l

116

Siemenrikkakasvit
vaikeissa olosuhteissa

Kiinnitteen lisääminen ruiskutusliuokseen

Sunoco 11E/3 -kiinnite

0,3–1,0 l

202

Valvatti ja ohdake

Niiden 6–8 lehtiasteella kertaruiskutuksena tai jaettuna ruiskutuksena
parin viikon välein

Matrigon 72 SG

140–165 g
tai 2 x 80 g

92

Saunakukka, pihasaunio,
peltovillakko, tummarusokki, pujo, linnunkaali,
ruiskaunokki

Rikkakasvien ollessa pienellä taimella

Matrigon 72 SG

110–165 g

92

1. ruiskutus juolavehnän ollessa 4–5
lehtiasteella.

Targa Super 5 SC

1,5–2,0 l

114

2. ruiskutus n. kolmen viikon kuluttua

Targa Super 5 SC

1,5–2,0 l

114

Kylänurmikka, hukkakaura,
juolavehnä

Kylänurmikan ollessa 3-4 lehtiasteella,
hukkakaura orasasteella, juolavehnä
4-5 lehtiasteella

Select Plus**

1,0–2,0 l

107

Hukkakaura, jääntivilja

Näiden ollessa orasasteella

Targa Super 5 SC

1,0*–1,5 l

114

Kirpat, luteet, juurikas
kärpänen

Ruiskutus tarvittaessa

Sumi Alpha

0,25–0,5 l

145

Decis Mega EW 50

0,1–0,2 l

129

Juurikaskärpänen

Ruiskutus tarvittaessa

Danadim Progress

0,4–0,8 l

128

Ramularia-lehtilaikkutauti

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden
ilmaantuessa

Mirador 250 SC

0,5–1,0 l

165

Tilt 250 EC

0,5 l

186

Etanat

Syöttien levitys tarvittaessa

Sluxx HP

5–7 kg

143

Juolavehnä

* Jos annos on 1,0 l/ha, niin lisätään Sito Plus kiinnitettä 0,1 l/ha
** Juolavehnää torjuttaessa on Select Plussan annos 2,0 l/ha
***Valmisteen max. annos 5 l/ha/vuosi
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PARAS SATO -OPAS

PERUNA
Ongelma

Torjunta

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Perunaseitti
Harmaahilse,
kuivamätä, känsärupi
Rikkakasvit /
varhaisperuna

Siemenen peittaus

Moncut 40 SC

0,125 l

167

Peittaus pian noston jälkeen

Diabolo

0,2 l

157

Istutuksen jälkeen ennen harsojen
levitystä

Fenix/ Senkor SC-seos

83, 108

Fenix / Senkor SC / Spotlight Plus
-seos
Proman / Spotlight Plus -seos
Titus WSB
Senkor SC
Titus WSB / Senkor SC -seos

1,5–2,0 l/
0,25–0,3 l
1,0–1,5 l / 0,2–0,25 l /
0,2–0,25 l
2,0 l / 0,2–0,25 l
20–30 g
0,23–0,45 l
20–30 g / 0,2–0,25 l

83, 108,
109
98,109
115
108
115, 108

Titus WSB

50 g

115

Targa Super 5 SC

1,5 l

114

Juuri ennen perunan taimettumista
Rikkakasvit / muu
peruna
Kun rikkoja ja/tai peruna taimella
Juolavehnä, valvatti, Juolavehnän 2–6 lehtiasteella ja ohdake/
ohdake, matara
valvatti ruusukeasteella
Hukkakaura ja muut
yksivuotiset heinät, Orasasteella
jääntivilja
Juolavehnä
2 lehtiasteelta alkaen viimeistään silloin
Kylänurmikka, luoho, kun kasvusto peittää 30 % maa-alasta
polvipuntarpää
ja ennen kuin perunan lehdet estävät
ruiskutusnesteen pääsyn
Enintään 2 ruiskutusta kirvojen
Kirvat
ilmaantuessa

Targa Super 5 SC / Sito Plus -seos 1,0 l / 0,2 l

114, 199

Targa Super 5 SC / Sito Plus -seos 2,0 l / 0,2 l
Select Plus
2,0 l

114, 199
107

Select Plus

1,0 l

107

Teppeki

160 g

147

Sumi Alpha 5 FW
Cyperkill 500 EC

145
127

Acrobat WG
Dithane NT
Ranman Top
Revus
Leimay
Infinito
Ranman Top
Leimay
Dithane NT
Shirlan
Zorvec* / Leimay -seos

0,3–0,4 l
0,05 l
2,5% tai
korkeintaan 10 l
1,0–2,0 kg
2,0 kg
0,5 l
0,6 l
0,5 l
1,2–1,6 l
0,5 l
0,5 l
2,0–3,0 kg
0,3–0,4 l
0,15 / 0,3

149
158
173
176
164
163
173
164
158
180
192

Cymbal 45 WG

0,25 kg

154

Ranman Top
Leimay
MIrador 250 SC tai
Zaftra AZT 250 SC
Signum
Dithane NT
Narita
Reglone
Mekaaninen murskaus ja
Spotlight Plus
Mekaaninen murskaus ja Reglone
Spotlight Plus / Reglone -seos

0,5 l
0,5 l

173
164

0,5 l

165

0,25 kg
2,0 kg
0,4 l
2,0–4,0 l

181
158
168
101

1,0 l

109

1,5–2,0 l
0,5–1,0 l / 1,5 l

101
109, 101

Kaskaat, luteet,
ripsiäiset, kirvat

Ruiskutus hyönteisten ilmaantuessa
kasvustoon

Perunan Y-virus

Ruiskutus taimettumisen jälkeen viikottain Fibro
Ruiskutus kasvun alussa, kun uutta
varsistoa kehittyy ja kasvusto ei ole vielä
sulkeutunut

Perunarutto
Ruiskutus kun kasvusto on sulkeutunut

Ruiskutus kovassa ruttopaineessa toisen
ruttovalmisteen kanssa
Perunarutto ja
mukularutto

Ruiskutukset varsistohävitykseen saakka

Lehtipolte

Ruiskutus kasvun alussa kasvuston
sulkeutuessa kun on riski tautisaastunnalle

Varsiston hävitys

Ennen nostoa

132

*Valmiste tulee markkinoille myyntiluvan saatuaan
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PARAS SATO -OPAS

HÄRKÄPAPU
Ongelma

Ajankohta

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Fenix

2,5–3,5 l

83

Butisan S **

1,5–2,5 l

74

Glyfosaattivalmiste yksin tai
seoksena Fenixin tai Butisan
S -valmisteen kanssa

1–3 l

103

Aikaisella taimiasteella
(2–4 kasvulehteä) kun
rikkakasvit pieniä

Basagran SG

1,1–1,7 kg

66

Runsaasti savikkaa, isohkoa

huom. Papu voi ohimenevästi vioittua

Basagran SG + Sunoco 11E/3
-kiinnite

1,1–1,7 kg + 0,5 l

66,
202

Ravinnepuutokset

Taimiasteelta, kun
lehtipinta-ala on suuri

Zoom

1,5 l

53

Juolavehnä

Juolavehnän 4–6
lehtiasteella

Targa Super 5 SC

2,0 l + Sito Plus 0,2 l

114,
199

Hukkakaura ja jääntivilja

Ruiskutus näiden ollessa
oraalla

Targa Super 5 SC

1,5 l–1,0 l + Sito Plus 0,2 l

114,
199

Mirador 250 SC ja
Zaftra AZT 250 SC

0,5–1 l

165,
190

Signum*

1 kg

181

Switch

1 kg

183

Reglone

2–3 l + Sito Plus
0,1 dl / 100 l vettä

101,
199

Ennen taimelle tuloa
Siemenrikkakasvit

Harmaahome, suklaalaikku,
laikkutaudit, pahkahome,
ruoste

Varsiston hävitys
*Minor use
** 13.1.2018 asti
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Kukinnan alusta palkojen
kehittymiseen

7–14 vrk ennen puintia

PARAS SATO -OPAS

HERNE

Peltoherne, puitava
Ongelma

Ajankohta

Ennen herneen taimettumista

Siemenrikkakasvit

Valmiste

Annos, kg, l/ha,
Käyttöväkevyys %

Mistral

75-100 g, 50-75 g
seoksissa

Stomp*

2,0-5,0 l

112

Fenix + Roundup Ace
Fenix

1,5-2,0 + 0,8-1,2 L
2,5–3,0 l

83,
103

Mistral

200-400 g
(puolilehdettömät,
lehdettömät)
50-200 g seoksissa
75-100 g (palkoineen
korjattavat)
50-75 g seoksissa

Herneentaimien ollessa 5-10 cm

Juolavehnä

Hukkakaura, jääntivilja ja
yksivuotista raiheinää
Kirvat

Hernekärsäkäs 2), hernekääriäinen, herneripsiäinen ja kirvat

Basagran SG

1,1-1,7 kg
0,5 kg seoksissa

66

Fenix

0,65-1,0 l
0,5-0,6 l seoksissa

83

Ruiskutus juolavehnän
4-6- lehtiasteella

Targa Super 5 SC

2,5-3,0 l

114

Ruiskutus juolavehnän
4-6- lehtiasteella erityisen
hyvissä olosuhteissa

Targa Super 5 SC+

2,0 l + 0,2 l

114

Ruiskutus näiden orasasteella

Targa Super 5 SC

1,5 l

114

Ruiskutus näiden orasasteella
erityisen hyvissä olosuhteissa

Targa Super 5 SC+ Sito Plus

1,0 l + 0,2 l

114,
199

Herneen 6-lehtiasteelta

Teppeki*

140 g

147

Kirvojen tullessa kasveihin

Raptol

1,0 % liuos

142

Decis Mega EW 50

0,1-0,22)l 0,15-0,2 l

129

Mavrik

0,2 l

135

Sumi-Alpha 5 FW

0,2-0,32)l 0,3-0,4 l

145

Cyperkill 500 EC

0,05 l/ha

127

GreenCare Pro Rikkilannos

4,0-6,0 kg

59

Mirador 250 SC

0,8-1,0 l

165

Ortiva

0,8-1,0 l

Zaftra ATZ 250 SC

0,8-1,0 l

190

Signum

1,0 kg

181

Switch

1,0 kg

183

Taimiasteelta kukinnan aikaan

Hernekärsäkäs, hernekärsäkäs,
juurikaskirva
Rikin puutteeseen. Sivuvaikutusta herneen härmään
Laikkutaudit, tyvitaudit,
harmaahome, härmä ja pahka
home. Tarkista valmisteen
tehokkuus torjuttavaan tautiin
ennen käyttöä

Sivu

Taimiasteella suurella
vesimäärällä

Taimiasteelta kukinnan aikaan
varoaikojen puitteissa

*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla. Tarkista hyväksyntä ennen käyttöä.
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PARAS SATO -OPAS

HERNE

Tuoreherne mikä korjataan ilman palkoja tai palkoineen
Ongelma

Torjunta

Ennen herneen taimettumista

Siemenrikkakasvit

Taimettumisesta herneen
4-lehtiasteelle

Herneentaimien ollessa
5-10 cm

Juolavehnä

Hukkakaura, jääntivilja ja
yksivuotista raiheinää
Kirvat

Hernekärsäkäs 2),
hernekääriäinen,
herneripsiäinen ja kirvat

1)

Valmiste

Annos, kg, l/ha,
Käyttöväkevyys %

Pal

Mistral

75-100 g
50-75 g seoksissa

Kaikki

Stomp*

2,0-5,0 l

112

Kaikki

Reglone+ Sito
Plus-seos

1,0-2,0 l
+ 0,1 % vesimäärästä

101,
199

Kaikki

Fenix

1,0 l
0,5 l seoksissa

83

Pak

Mistral

200-400 g
50-200 g seoksissa

Kasvi

Laikkutaudit, tyvitaudit,
harmaahome, härmä ja pahkahome. Tarkista valmisteen
tehokkuus torjuttavaan tautiin
ennen käyttöä

75-100 g
50-75 g seoksissa

Pal
Kaikki

Basagran SG

1,1-1,7 kg
0,5 kg seoksissa

66

Ruiskutus juolavehnän 4-6lehtiasteella

Pak

Targa Super 5 SC

2,5-3,0 l

114

Ruiskutus juolavehnän 4-6lehtiasteella erityisen hyvissä
olosuhteissa

Pak

Targa Super 5 SC
+ Sito Plus

2,0 l
+ 0,2 l

114,
199

Ruiskutus näiden orasasteella

Pak

Targa Super 5 SC

1,5 l

114

Ruiskutus näiden orasasteella
erityisen hyvissä olosuhteissa

Pak

Targa Super 5 SC+
Sito Plus

1,0 l
+ 0,2 l

114,
199

Herneen 6-lehtiasteelta

Pak

Teppeki*

140 g

147

Kirvojen tullessa kasveihin

Kaikki

Raptol

1,0 % liuos

142

Decis Mega EW 50

0,1-0,22)l
0,15-0,2 l

129

Mavrik

0,2 l

135

Sumi-Alpha 5 FW

0,2-0,32)
0,3-0,4 l

145

Cyperkill 500 EC

0,05 l/ha

127

Kaikki

GreenCare Pro
Rikkilannos

4,0-6,0 kg

59

Kaikki

Mirador 250 SC

0,8-1,0 l

165

Kaikki

Ortiva

0,8-1,0 l

Kaikki

Zaftra ATZ 250 SC

0,8-1,0 l

190

Kaikki

Signum

1,0 kg

181

Kaikki

Switch

1,0 kg

183

Taimiasteelta kukinnan aikaan

Hernekärsäkäs, hernekärsäkäs,
juurikaskirva
Rikin puutteeseen. Sivuvaikutusta herneen härmään

Taimiasteella suurella
vesimäärällä

Taimiasteelta kukinnan aikaan
varoaikojen puitteissa

Kasvi: Pak=pakastettu, puitu tuoreherne, Pal=silpoydinherne, ”toriherne” tai sokeriherne palkoineen.
*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla. Tarkista hyväksyntä ennen käyttöä.
1)
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Sivu

PARAS SATO -OPAS

KAALIT
Ongelma
Siemenrikkakasvit
Kalsium- ja typenpuutos.
Sivuvaikutusta etanoihin,
möhöjuuren ja rikkakasveihin

Torjunta

Kasvit

Ruiskutus maahan ennen
muokkausta ja istutusta
Ennen istutusta ja/tai

*Ke, Ku, Ki, Ru, Le Devrinol 450 SC

Ja/tai istutuksen jälkeen

Juuri- ja siemenrikkakasvit
Kylänurmikka, hukkakaura, jääntivilja ja muut
yksivuotiset heinämäiset
rikkakasvit

Kaalin 2-lehtiasteelta, rikkojen
ollessa 3 lehtiasteella – pensomiseen alkuun

Kirvat ja jauhiaiset

Kaalin 2-lehtiasteelta,
juolavehnän lehdet ollessa
15-20 cm pituisia
Kaalin 3-lehtiasteelta

mm. kirpat, kirvat,
rapsikuoriainen, luteet

Ruiskutus tarvittaessa

Juolavehnä

Ruiskutus muninnan alkuvaheessa ennen munien kuoriutumista
Ruiskutus toukkien ilmaantuessa

Perhostoukat kaaleilla
Ruiskutus perhosten ja toukkien
ilmaantuessa
Etanoiden ilmaantuessa
Taimikasvatuksen aikana
Ennaltaehkäiseviä käsittelyjä
Ennaltaehkäiseviä käsittelyjä
Ennaltaehkäiseviä käsittelyjä

mm. Alternaria, kaalinlehti- Ensimmäisten oireiden näkyessä
laikku, kalkkihome
10–14 vrk välein

1,5–2,0 l

81

Perkla**

Matrigon 72 SG*

110–165 g

92

Ke

Select Plus

1,0 l

107

Ke

Select Plus

2,0 l

107

Kaikki
Ke, Ku ja Ru
Ke
Kaikki
Ke, Ku ja Ru

Movento SC 100
Cyperkill 500 EC
Sumi Alpha 5 FW
Raptol
Mavrik
Decis Mega
EW 50
Sumi Alpha 5 FW
Decis Mega
EW 50
Turex WP
Steward
Steward
Cyperkill 500 EC
Sumi Alpha 5 FW
Raptol
Decis Mega
EW 50
Sluxx HP
Previcur Energy
Serenade ASO*
Dithane NT
Infinito*
Mirador 250 SC
Ortiva
Zaftra ATZ 250 SC
Signum

0,75 l
0,05 l
0,2–0,3 l
1% liuos
0,3 l

137
127
145
142
135

0,1 l

129

0,2–0,3 l

145

0,1-0,15 l

129

1,0 kg
85 g
85 g
0,05 l
0,3–0,4 l
1% liuos

148
144
144
127
145
142

0,1–0,15 l

129

5,0–7,0 kg
3 ml/m2
4,0-8,0 l
2,0 kg
1,6 l
0,8–1,0 l
0,8–1,0 l
0,8–1,0 l
1,0 kg

143
170
179
158
163

Ke
Ke, Ku ja Ru
Kaikki
Ke, Ku ja Ru
*Ki ja Le
Ke, Ku ja Ru
Ke
Kaikki

Kaikki
Ke, Ku ja Ru
Ke, Ku, Ru ja Ky
Ku
Ke, Ku, Ru ja Ky
Ke, Ku, Ru, Ki
ja Le

Butisan S
Butisan S

300–400 kg/ha
74
74
91
91
91

Ke, Ku ja Ru
Etanat
Pythium juuristotaudit
Harmaahome, pahkahome
Lehtihome
Lehtihome ja kalkkihome

Sivu

1,5 l
1,5 l
0,5–0,75 kg
0,75–1,0 kg
1,0–1,5 kg

Ke, Ku ja Ru
Kaalikärpäset

Käyttömäärä/ha

400–1500 kg/ha
Kaikki

Ku
Pottitaimet 1-2 vrk ja muut
juurruttuaan 8-10 vrk istutuksesta *Ke, Ki, Ru, Le, Ky
Ku ja Ru
Ruiskutus 2–4 viikkoa istutuksesta. Toinen käsittely 7-14 vrk
Ke ja Le
myöhemmin
Ky
Rikkakasvien ollessa 4–8
lehtiasteella ja hyvässä kasvussa Ke, Ku ja Ru

Siemenrikkakasvit

Valmiste

Lentagran WP

Kaalikasvit: Ke=kerivät kaalit (valko-, puna-, suippo-, savoijinkaali), Ku=kukkivat kaalit (esim. kukka ja parsakaali), Ki=kiinankaali,
Ru=ruusukaali, Le=lehtikaali, Ky=kyssäkaali, Kaikki=kaikki edellämainitut kaaliryhmät.
*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla.
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PARAS SATO -OPAS

LANTTU JA NAURIS
Ongelma

Siemenrikkakasvit

Torjunta

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Viljelykasvi Sivu

Ruiskutus ennen kylvöä tai ennen
istutusta, muokkaus 2–6 cm

Devrinol 450 SC

1,5–2,0 l

Kaikki

81

Juuri ennen viljelykasvin taimettumista

Reglone + Sito Plus

1,0–2,0 l 0,1 %
vesimäärästä

Kaikki

101,
199

Centium 36 SC**

0,25 l

Centium 36 SC**
+ Butisan S
Butisan S*

0,25 + 0,75 l

Ruiskutus heti kylvön jälkeen

1,5 l

Kaikki

74

2 x 80 g kahden
viikon välein

Kaikki

92

Kaikki

92

140-165 g

Rikkakasveissa vähintään 1-2
kasvulehteä

Matrigon 72 SG*

Valvatti ja ohdake

Kun valvatissa on vähintään 6 lehteä
ja ohdake on 15-20 cm korkea

Matrigon 72 SG*

165 g

Hukkakaura, jääntivilja
ja yksivuotista
raiheinää

Ruiskutus näiden orasasteella
(2–3 lehtiasteella)

Targa Super 5 SC

1,5 l

Targa Super 5 SC
+ Sito Plus

1,0 l + 0,2 l

Ruiskutus juolavehnän 4–6
lehtiasteella

Targa Super 5 SC

3,0 l

Ruiskutus erityisen hyvissä
olosuhteissa

Targa Super 5 SC
+ Sito Plus

Ruiskutus tarvittaessa

Decis Mega EW 50

Juolavehnä

Kirpat, luteet
Kaalikärpänen,
perhostoukat

Raptol
Perhostoukat

74

2,0 l + 0,2 l

Lanttu

114
114,
199
114

Lanttu

114,
199

0,1 l

Kaikki

129

0,1-0,15 l

Kaikki

129

1,0 % liuos

Ruiskutus tarvittaessa

142
Kaikki

Turex 50 WP

1,0 kg

148

Alternaria

Viimeistään kun ensimmäiset oireet
ilmaantuvat

Ortiva
Zaftra AZT 250 SC

0,8-1,0 l
0,8-1,0 l

Kaikki
Kaikki

190

Alternaria ja
pahkahome
Boorin ja kalsiumin
puutos

Ennaltaehkäisevä ruiskutus

Serenade ASO*

4,0-8,0 l

Kaikki

179

Robustus SC

2,0 l

Kaikki

52

Boron 150

1,5-2,5 l

Kaikki

56

Greencare Pro
Rikkilannos

4-6 kg

Lanttu

59

Boorin puutos

Ennaltaehkäisevä ruiskutus
tarvittaessa

Rikin puutos
*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla.
**Hätälupa haettu lantulle. Tarkista tilanne ennen käyttöä.
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ÖLJY- JA KUITUPELLAVA
Ongelma

Torjunta

Siemenrikkakasvit
öljypellavalla

Ruiskutus pellavan ollessa 5 cm

Siemenrikkakasvit
pellavalla

Valvatti ja ohdake

Juolavehnä

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Nufarm MCPA

1,3 l

94

Ally 50 ST + Gratil + Nufarm
MCPA seos

0,8 tab + 15 g + 0,2 l

89, 94

Ally 50 ST + Sito Plus

0,8–1,0 tab + 0,1 l*

199

Gratil + Sito Plus

30–40 g + 0,1–0,2 l

89, 199

Basagran SG + Sito Plus

1,4–1,7 kg + 0,1–0,2 l

66, 199

Ruiskutus ennen kuin kukkanuput
ovat näkyvissä pellavassa

Matrigon 72 SG*

110-165 g

92

Ruiskutus juolavehnän 4–6
-lehtiasteella

Targa Super 5 SC

3,0 l

114

Ruiskutus erityisen hyvissä
olosuhteissa

Targa Super 5 SC+
Sito Plus

2,0 l
+ 0,2 l

114, 199

Targa Super 5 SC

1,5 l

114

Targa Super 5 SC + Sito Plus

1,0 l
+ 0,2 l

114, 199

Ruiskutus pellavan ollessa 5–6 cm

Hukkakaura, jääntivilja
ja yksivuotista raiheinää

Ruiskutus näiden orasasteella

Kylänurmikka, jääntivilja
ja muut yksivuotiset
heinämäiset rikkakasvit

Rikkojen ollessa 3 lehtiasteella
– pensomiseen alkuun

Select Plus

1,0 l

107

Varsiston hävittäminen kuitupellavan
siementuotannossa

Ruiskutus 4-7 päivää ennen
puintia

Reglone
+ Sito Plus

2,0-3,0 l
+ 0,1-0,3%

101, 199

*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla.
**= Sito Plus käytetään vioitusvaaran takia vain kuivissa olosuhteissa.
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PORKKANA JA MUUT SARJAKUKKAISKASVIT
Ongelma

Siemenrikkakasvit,
varhaisporkkana

Torjunta

Ennen porkkanan
taimettumista

Kasvi1)

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

*Pa

Fenix
Stomp

1,0-2,0 l
2,0-5,0 l

84
112

Stomp

2,0

112

Senkor SC
Mistral

0,1-0,17** l
75-150** g
1,5-2,5 l
2,0-2,5 l
0,83 l
2-4 l
3-4 l

108

*T, K

T, Pe
Pa
*M
Kylvön jälkeen
*V

Siemenrikkakasvit,
kaikki porkkanat ja muita
sarjakukkaiskasveja

Juuri ennen porkkanan
taimettumista

Juolavehnä

Jaettu käsittely:
1.Ruiskutus ennen
porkkanan ja juuripersiljan
taimettumista
2. Ruiskutus porkkanan
sirkkalehti-½ lehtivaiheessa
3.Ruiskutus porkkanan
1–2 - ja juuripersiljan
2-lehtivaiheessa
Porkkanan 2-lehtivaiheessa
Porkkanan 2-4 lehtivaiheessa
Porkkanan 2-lehtivaiheesta
Ruiskutus juolavehnän 4-6
lehtiasteella
Juolavehnän lehdet ollessa
15-20 cm pituisia

Kylänurmikka, hukkakaura,
jääntivilja ja muut yksivuotiset heinämäiset rikkakasvit

Ruiskutus erityisen hyvissä
olosuhteissa
Rikkojen ollessa 3
lehtiasteella – pensomiseen
alkuun

Siemenrikkakasvit, ei
varhaisporkkana

Siemenrikkakasvit, kaikki
porkkanat

Porkkanakärpänen,
porkkanakemppi
Kirvat
Porkkanapolte (Alternaria
dauci)
Sienitaudit mm. Alternaria,
härmä, pahkahome,
lehtilaikkutaudit. Tarkista
valmisteen tehokkuus
torjuttavaan tautiin ennen
käyttöä
Pahkahome, Rhizoctonia
solanii

Pa, T,
Pe, JPe

*JPe2)

Pa, M

Pa, M

Pa

84
84
84
112
112

1,0-2,0 l
+ 0,1 % vesimäärästä 101, 199
1,0 l

84

0,5–0,75 l

84

0,52)–0,75 l

84

Fenix + Senkor SC-seos

0,5 l + 0,03-0,06** l

84, 108

Senkor SC

0,1–0,17** l

108

Mistral

75–150** g

Targa Super 5 SC

3,0 l

114

Select Plus

2,0 l

107

Targa Super 5 SC
+ Sito Plus

2,0 l + 0,2 l

114, 199

Select Plus

1,0 l

107

Sumi Alpha

0,3-0,5 l

145

Decis Mega EW 50

0,1-0,2 l

129

Calypso 480 SC*

0,2 l

123

0,75 l

137

0,45 l

137

Dithane NT

2,0 kg

158

Serenade ASO

4,0-8,0 l

179

Signum

0,75 kg

181

Mirador 250 SC
Pa, JPe, Ortiva
Pe, T, V
Zaftra ATZ 250 SC

0,8-1,0 l

165

0,8-1,0 l

190

Pa, JPe

0,8 kg

183

1,0 kg

183

Pe, T

Ennaltaehkäiseviä käsittelyjä

4-lehtiasteelta lähtien

Reglone+ Sito Plus-seos

Fenix

Porkkanan 4-lehtivaiheesta

Viimeistään kun ensimmäiset oireet ilmaantuvat

Stomp

*JPe

Ruiskutukset tarpeen
mukaan

Viljelykasvin 2-lehtivaiheesta

Fenix

*Pa,
M, V
*Pa,
JPe, M

M

Movento SC 100*

Switch 62.5 WG*

0,8-1,0 l

Porkkanan lisäksi hyväksytty: Pa=palsternakka, JPe= juuripersilja, M=mukulaselleri, V=varsiselleri, T=tilli, Pe=persilja, K=korianteri
*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla.
** Senkor SC:n suurin määrä on 170 ml/ha/kasvukausi, Mistralin suurin määrä on 150 g/ha/kasvukausi.

1)
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PARAS SATO -OPAS

SIPULIT
Ongelma

Torjunta

Sipuli1)

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Kertakäsittely:
Istutuksen jälkeen

*V

Fenix

1,5–2,0 l

84

*V ja P

Stomp

2,0–5,0 l

112

Fenix

1,0 l

84

Fenix
+ Goltix WG*-seos

0,5–0,75 l + 0,7 kg

84, 87

Fenix
+ Goltix WG*-seos

0,5–0,75 l + 0,7 kg

84, 87

0,2–0,25 l

73

Jaettu käsittely:
Ruiskutus ennen sipulin
taimettumista

Ruiskutus rikkakasvien ollessa
sirkkalehtiasteella
Siemenrikkakasvit
istukassipulilla,
valkosipulilla ja
istutetulla purjolla

V
P
V

Buctril*
Lentagran WP
Fenix
Goltix WG*

Ruiskutus sipulin ollessa 3-4
lehtiasteella

V

91

0,75–1,0 kg

91

0,5–0,75 l

84

0,7 kg

87

0,5–0,75 kg

91

0,75–1,0 kg

91

0,75–1,5 kg

91

V

0,25 l

73

Buctril*
Basagran SG

Ruiskutus rikkakasvien ollessa
2–6 lehtiasteella varoaikojen
puitteissa

Siemenrikkakasvit
kylvösipulilla ja
salaattisipulilla

73

0,5–0,75 kg

P
P

Lentagran WP

0,35 l

0,35 l

73

1,1 kg

66

Fenix
0,3 l + 0,7 kg + 0,5 kg
+ GoltixWG*
+Lentagran WP-seos

84, 87,
91

Ruiskutus heti kylvön jälkeen

*Sa

Stomp

2,0-5,0 l

112

Ruiskutus juuri ennen sipulin
taimettumista rikkojen ollessa
taimella

R, (V)

Reglone+Sito Plus

1,0 – 2,0 l 0,1 %
vesimäärästä

101,
199

Ruiskutus kun sipulin ensimmäinen kasvulehti on yli 3 cm pitkä

Sa

Buctril*

0,05 l

73

Seuraavat 1-3 ruiskutusta

Sa

Buctril*

0,05-0,25 l

73

Lentagran WP

0,5 kg

91

Goltix WG*

0,7 kg

87

Lentagran WP

0,5-0,7 kg

91

Juolavehnä

Juolavehnän lehdet ollessa 15-20
cm pituisia

Select Plus

2,0 l

107

Kylänurmikka,
hukkakaura, jääntivilja
ja muut yksivuotiset
heinämäiset rikkakasvit

Rikkakasvien ollessa 3
lehtiasteella – pensomiseen
alkuun

Select Plus

1,0 l

107

Fusarium

Istukkaiden peittaus

Mycostop

15 min ajaksi 0,01%

Kun sipulissa on vähintään neljä
kasvulehteä

Sipulin naattihome

Viimeistään kun ensimmäiset
oireet ilmaantuvat

Sa

V

Infinito

1,6 l

163

Dithane NT

2,5 kg

158

Acrobat WG

2,0 kg

149

Shirlan

0,5 l

180
165

Mirador 250 SC

0,8-1,0 l

Ortiva

0,8-1,0 l

Zaftra AZT 250 SC

0,8-1,0 l

190

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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PARAS SATO -OPAS

SIPULIT
Ongelma

Torjunta

Sipuli1)
P
*R, Sa ja V

mm. harmaahome,
Alternaria, sipulinpahkamätä, ruosteet

Viimeistään kun ensimmäiset
oireet ilmaantuvat

Sipulikärpänen
Ripsiäiset, kirvat

Sipulin 3-lehtivaiheesta

Kasvu varastossa

Ruiskutus 7-14 pv ennen nostoa

Signum

1,0 kg

Sivu
181

V

Switch 62.5 WG*

1,0 kg

183

Mirador 250 SC

0,8-1,0 l

165

Kaikki

Ortiva

0,8-1,0 l

Kaikki

Zaftra AZT 250 SC

0,8-1,0 l

190

P

Serenade ASO*

4,0-8,0 l

179

2,0 kg

158

Dithane NT

V

Kasvustoruiskutus muninnan
alusta

Käyttömäärä/ha

Kaikki

P

Ripsiäiset, sipulikoi

Valmiste

2,5 kg

158

P ja V

Cyperkill 500 EC

0,05 l

127

Kaikki

Raptol

1% liuos

142

P ja V

Decis Mega EW 50

0,1-0,15 l

129

0,75 l

137

Movento 100 SC*

R

Fazor

0,45 l

137

3,5-4,0 kg

196

1)
Ruokasipulin tai kepasipulin (esim. salotti-, kelta- ja punasipuli) lisäksi hyväksytty: P=purjosipuli, R= ruohosipuli, Sa=salaattisipuli,
V=valkosipuli, Kaikki=kaikki edellämainitut sipulikasvit

*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla. Tarkista hyväksyntä ennen käyttöä.

MAISSI
Ongelma

Siemenrikkakasvit
rehumaissilla:

Valvatti, ohdake,
saunakukka, matara,
savikka
Siemenrikkakasvit
sokerimaissilla

Juolavehnä rehumaissilla

36

Torjunta

Valmiste

Käyttömäärä /ha

Sivu

1. ruiskutus, kun rikkakasvit ovat
sirkkalehtiasteella

Harmony SX + Titus
+ Sito Plus –kiinnite seos

115,
11,25 g + 30g + 0,1 l 90,
199

2. ruiskutus, kun uudet rikkakasvit
ovat taimettuneet

Harmony SX + Titus
+ Sito Plus –kiinnite seos

7,5 g + 20 g + 0,1 l

90, 115,
199

Ennen maissin taimelle tuloa

Stomp

2,0–5,0 l/ha

112

Maissin ollessa 3–6 lehtiasteella

Matrigon 72 SG

110–165 g

92

Ruiskutus rikkojen ollessa pienellä
taimella.

Lentagran WP

2,0 kg

91

Jaettu käsittely Lentagranilla

1,5 kg + 1,5 kg

91

Maissin ollessa 3–6 lehtiasteella

Matrigon 72 SG

110–165 g

92

Ruiskutus juolavehnän 4–6
lehtiasteella

Titus + Sito Plus -kiinnite

50 g + 0,2 l

115, 199

PARAS SATO -OPAS

MANSIKKA
Annos, kg, l/ha,
Käyttöväkevyys %

Sivu

Ruiskutus taimien juurruttua, viimeistään kukinnan alussa. Uusintaruiskutus tarvittaessa Betanal SE
1-2 viikon kuluttua tai sadonkorjuun jälkeen

3,0 l
Kasvukaudella
yhteensä korkeintaan
6,0 l

68

Ruiskutus taimien juurruttua ennen kukintaa
tai varhain keväällä satovuosina. Uusintaruis- Gallery 1)
kutus tarvittaessa

0,5-1,0 l
Kasvukaudella
yhteensä korkeintaan
1,0 l

86

Kertaruiskutus taimien juurruttua ennen
kukintaa. Kertaruiskutus satovuosina varhain Goltix WG 1)
keväällä tai sadonkorjuun jälkeen

1,0–1,75 kg

87

Kylvö ennen istutusreiän teko muoviin/
kalvoon

Rivivälinurmiseos

30 kg

Select Plus

1,0 l

107

Viimeistään mansikan nuppuasteella tai
sadonkorjuun jälkeen. Juolavehnän lehdet
ollessa 15-20 cm pituisia

Select Plus

2,0 l

107

Sadonkorjuun jälkeen juolavehnän ollessa
4-6-

Select Plus

2,0 l

107

Sadonkorjuun jälkeen erityisen suotuisissa
oloissa

Targa Super 5 SC
+ Sito Plus- seos

2,0 l + 0,2 l

114, 199

Rikkakasvit riviväleissä

Keväällä ennen kukintaa ja sadonkorjuun
jälkeen

Reglone
+ Sito Plus- seos

2,0-2,5 l
+ 0,1% vesimäärästä

101, 199

Rönsyjen poisto

Sadonkorjuun jälkeen tai tarvittaessa keväällä Reglone
ennen kukintaa
+ Sito Plus- seos

3,0 – 4,0 l
+ 0,1% vesimäärästä

101, 199

Valvatti, ohdake, pujo,
voikukka, apila

Sadonkorjuun jälkeen

Matrigon 72 SG

165 g

92

Roundup ACE

4,8-6,4 l

103

Decis Mega EW 50

0,125-0,25 l

129
123

Ongelma

Torjunta

Siemenrikkakasvit,
kokoalaruiskutuksena

Siemenrikkakasvit,
1)
biokalvo- ja
muovikateviljelmillä
vain rivivälit!

Rikkakasvit riviväleissä

Kylänurmikka,
mansikan nuppuasteella tai
hukkakaura, jääntivilja Viimeistään
sadonkorjuun jälkeen. Rikkakasvien ollessa 3
ja muut yksivuotiset
heinämäiset rikkakasvit lehtiasteella – pensomiseen alkuun

Juolavehnä

Kasvuston hävittäminen Ruiskutus viimeisen sadonkorjuun jälkeen

Valmiste

mm vattukärsäkäs,
luteet, nälvikkäät,
kirvat

Ennen kukintaa
Ruiskutus ennen kukintaa ja kukinnan aikana

Calypso SC 480

0,25 l tai 0,025 %
liuos*

Ripsiäiset, kirvat ja
vihannespunkki

Ruiskutukset ennen kukintaa tai sadonkorjuun jälkeen

Movento 100 SC*

1,0 l

137

Ruiskutus ennen kukintaa tai sadonkorjuun
jälkeen

Envidor 2)

0,4 l

131

Toinen käsittely sadonkorjuun jälkeen

Floramite 240 SC 2)

0,4-0,6 l

133

Kertaruiskutukset ennen kukintaa ja
sadonkorjuun jälkeen tai kaksi käsittelyä
sadonkorjuun jälkeen

Agrimec 2)

1,0-1,2 l

119

Lisäaine mansikkapunkin torjunnassa ja
tarvittaessa harmaahomeen torjunnassa

Silwet Gold

0,025-0,05 % liuos
(25-50 ml/100 l)

198

Kaksi levitystä hallanvaaran ollessa ohi

Neoseiulus cucumeris
-petopunkit

0,5 milj. kpl

140

Vihannespunkki

Punkkien tultua esiin

Nissorun

0,25–0,6 kg

139

Etanat

Syöttien sirottelu lohkolle

Sluxx HP

5-7 kg

143

Mansikkapunkki ,
vihannespunkki2) Silwet
Gold lisäys parantaa
torjuntatehon
2)

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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PARAS SATO -OPAS

MANSIKKA
Annos, kg, l/ha,
Käyttöväkevyys %

Sivu

0,2–0,3 % liuos

150

0,3 % liuos
kasteltaessa

150

4 kg/rivi-ha

150

Aliette 80 WG

4 kg/rivi-ha

150

Geoxe 50 WG

0,5 kg

Teldor

3)

Ongelma

Torjunta

Tyvimätä ja punamätä
istutusvuonna

Taimien upotus ennen istutusta paljasjuurisilla taimilla tai paakkutaimien kastelu.
Ruiskutus neljän viikon päästä ja tarvittaessa
sadonkorjuun jälkeen
Aliette 80 WG
Ruiskutus 2–3 viikkoa istutuksesta.
Uusintaruiskutus 20-30 vrk myöhemmin ja
tarvittaessa sadonkorjuun jälkeen

Tyvimätä ja punamätä
Ruiskutus keväällä kasvun alkaessa.
istutusvuoden jälkeisinä Uusintaruiskutus 20-30 vrk myöhemmin ja
vuosina
tarvittaessa sadonkorjuun jälkeen

Mansikan **
harmaahome

Ruiskutukset kukinnan aikana

Valmiste

1,5 kg
0,1 % liuos*

185

Frupica SC

0,7-0,9 l
3) 4)
0,07-0,09 % liuos*

161

0,08-0,12 % liuos

171

Prolectus

3)

Scala

1,5-2,5 l
4,0-8,0 l*

177
179

Serenade ASO

3) 4)

Signum

3)

181

Switch

0,8-1,0 kg
3)
0,08-0,1 % liuos

183

Zaftra AZT 250 SC

0,8-1,0 l

190

Ortiva

0,8-1,0 l

Mirador 250 SC

0,8-1,0 l

Mehiläis- tai kimalaislevitys kukinnan aikana

Prestop Mix

3) 4)

Kalsium puutoksen
korjaukseen

Kukinnan aikana

Calcium-Forte

5,0 l

52

Mansikan mustalaikku
ja ruskomätä

Ruiskutukset kukinnan aikana

Signum*

1,8 kg

181

Switch

0,8-1,0 kg

183

Frupica SC

0,9 l
3) 4)
0,09 % liuos*

161

Zaftra AZT 250 SC

0,8-1,0 l

190

Mirador

0,8-1,0 l

1

Ortiva

0,8-1,0 l

Serenade ASO

3) 4)

Signum

3)

Topas

kasvihuonemansikalle
tunnelimansikalle

3)
4)

Mansikkahärmä **
kasvihuonemansikalle
tunnelimansikalle

3)

Ruiskutukset kasvukauden aikana

4)

Ennen kukintaa
Rikki puutoksen
korjaukseen ja
Kukinnan aikana
sivuvaikutusta härmään
Sadonkorjuun jälkeen

* 1,8 kg

165

0,3-0,5 kg

4,0-8,0 l*

179

* 1,8 kg

181

3)

0,5 l

187

Candit

3)

0,2 kg

153

Carbon Kick Booster

0,5-2,0 % liuos

125

2,0-3,0 kg

59

1,0 kg

59

2,0-5,0 kg

59

GreenCare Pro
Rikkilannos

*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla. Tarkista hyväksyntä ennen käyttöä.
** Mansikan harmaahomeen ja härmän torjunta pitää tehdä useammalla, eri tavoin vaikuttavalla valmisteella ja samalla myös
huomioiden eri valmisteiden käytön rajoitukset. Tarkemmat ohjeet saat Viljelijän AvenaBernerin asiantuntijoilta.
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PARAS SATO -OPAS

HERUKAT, KARVIAINEN JA PENSASMUSTIKKA
Ongelma

Torjunta

Kasvit

Valmiste

Käyttömäärä/ha

Sivu

Siemenrikkakasvit.
Biokalvo- ja muovikate
viljelmillä vain rivivälit!

Käsittely varhain keväällä ennen
rikkojen taimelle tuloa. Toinen
käsittely tarvittaessa.

Kaikki

Gallery

0,5–1,0 l
Kasvukaudella
yhteensä
korkeintaan 1,0 l

86

Kylvö istutuksen jälkeen

Kaikki

Rivivälinurmiseos

50–100 kg

Keväällä ennen kukintaa.
Ruiskutus taimet suojaten.

Kaikki

Reglone + Sito
Plus- seos

2,0–2,5 l + 0,1 %
vesimäärästä

101,
199

Ruiskutus tiheään kehittyneeseen rikkakasvimassaan.
Ruiskutus taimet suojaten

Kaikki

Nufarm-MCPA

1,0 l

94

Sivelykäsittely

Kaikki

Roundup Ace

25–40 % liuos

103

Ruiskutus viimeisen sadonkorjuun jälkeen

Kaikki

Roundup Ace

4,8–6,4 l

103

0,15–0,25 l

129

0,12 l

129

Rikkakasvit riviväleissä

Siemen- ja juuririkkakasvit
(valvatti ja ohdake)

Kasvuston hävittäminen

He

Herukansilmukoi, herukkakoi,
karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski

Ennen kukintaa

Karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski

Ka

Decis Mega EW 50

He

Sumi Alpha 5 FW

0,3–0,5 l

145

Viikon ajan kukinnan jälkeen

He

Sumi Alpha 5 FW

0,4–0,7 l

145

Kirvat, pistiäistoukat ja
perhostoukat

Tuhoeläinten tullessa kasveihin

Kaikki

Raptol

1,0 % liuos

142

Kirvat ja luteet

Ennen kukintaa, nuppu- ja
kukintavaihe

Kaikki

Calypso SC 480*

0,25 l

123

Herukoiden ja karviaisen
laikkutaudit

Kesäkuusta lähtien ennen
kukintaa ja sadonkorjuun jälkeen

He, Ka

Dithane NT

2,0 kg

158

He, *Ka

Teldor

1,5 kg

185

He

Serenade ASO*

4,0-8,0 l

179

He, Pe

Signum*1)

1,5 kg

181

He, Ka

Switch1)

1,0 kg

183

Kaikki

Candit

0,2 kg

153

He

Signum*2), 3)

1,5 kg

181

Ensimmäisten tautioireiden
ilmestyessä viimeistään viikon
sisällä kukinnan päättymisestä
ja sadonkorjuun jälkeen

He, Ka

Topas 100 EC

0,5 l

187

Keväällä ennen kukintaa ja heti
kukinnan jälkeen. Pensasmustikalla sekoitus maaperään ennen
istutusta.

Kaikki

GreenCare Pro
Rikkilannos

0,5 %

59

Harmaahome, lehtilaikkutaudit 1)

Ruiskutukset kukinnan aikana
ja lehtilaikkutaudit myös ennen
kukintaa

Ensimmäisten tautioireiden
ilmestyessä kasvukauden aikana
Härmä, varistetauti 2)
ja herukanvillaruoste 3)

Rikin puutteeseen, maan
pH-arvon laskemiseen.
Ruiskutettuna sivuvaikutusta
mustaherukan äkämäpunkkiin

Kasvit: He=Herukat (musta-, viher-, puna- ja valkoherukka), Ka=karviainen, Pe=pensasmustikka, Kaikki=kaikki edellämainitut kasvit.
*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla. Tarkista hyväksyntä ennen käyttöä.
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VADELMA JA KARHUNVATUKKA
Ongelma

Torjunta

Kasvit

Valmiste

Käyttömäätä/ha

Sivu

Siemenrikkakasvit
Biokalvo- ja muovika
teviljelmillä vain rivivälit!

Käsittely varhain keväällä
ennen rikkojen taimelle tuloa.
Toinen käsittely tarvittaessa.

Kaikki

Gallery

0,5–1,0 l
Kasvukaudella
yhteensä
korkeintaan 1,0 l

86

Kylvö istutuksen jälkeen

Kaikki

Rivivälinurmiseos

20 kg

Rikkakasvit riviväleissä

Keväällä ennen kukintaa.
Käsitellyt taimet suojaten.

Kaikki

Reglone + Sito Plus
-seos

2,0–2,5 l + 0,1%
vesimäärästä

101, 199

Kasvuston hävittäminen

Ruiskutus viimeisen
sadonkorjuun jälkeen

Kaikki

Roundup ACE

4,8–6,4 l

103

Vadelma

Decis Mega EW 50

0,2-0,25 l

129

Kaikki

Calypso SC 480*

0,25 l

123

Kun ensimmäiset punkit
ilmaantuvat.

Kaikki

Floramite 240 SC*

0,45 l

133

Ruiskutus ennen silmujen
avautumista ja/tai sadonkorjuun jälkeen

Vadelma

Carbon Kick
Booster+ Silwet Gold
-seos

2,0-3,0% liuos +
0,05% liuos

125, 198

Ruiskutus kasvukaudella
ennen kukintaa

Vadelma

Carbon Kick
Booster+ Silwet Gold
-seos

1,0-2,0% liuos +
0,05% liuos

125, 198

Keväällä ennen silmujen
avautumista ja/tai syksyllä kun
taimet ovat lehdettöminä

Kaikki

Green Care
Rikkilannos 80

0,5 % liuos

Ennen kukintaa
Vattukuoriainen, vattukärsäkäs,
Ennen
kukintaa, nuppu- ja
kirvat, luteet
kukintavaihe
Punkit

Vadelman äkämäpunkki

Rikin puutteeseen.
Sivuvaikutusta vadelman
äkämäpunkkiin

Sadonkorjuun jälkeen
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0,3 % liuos

Vihannespunkki

Sadonkorjuun jälkeen

Vadelma

Nissorum

0,25–0,6 kg

139

Härmä

Ruiskutukset kukinnan aikana

Kaikki 1), 2)

Serenade ASO*

4,0-8,0 l

179

Kaikki*

Teldor

1,5 kg

185

Harmaahome

Ruiskutukset kukinnan aikana
1)
tunneleissa
2)
kasvihuoneessa

Switch 62.5 WG

1,0 kg
0,1 % liuos

183

Kaikki*1), 2) Signum

0,75-1,5 kg

181

Vadelma

0,3-0,5 kg

Harmaahome ja
vadelman versotauti
Harmaahome

Mehiläis- tai kimalaislevitys
kukinnan aikana

Kaikki

1), 2)

2)

Prestop Mix

*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla. Tarkista hyväksyntä ennen käyttöä.

Komeaa
Glen Ample
kasvustoa.
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PARAS SATO -OPAS

OMENA JA PÄÄRYNÄ
Ongelma

Torjunta

Kasvit1)

Valmiste

Käyttömäärä/ha Sivu
käyttöväkevyys %

Siemenrikkakasvit

Käsittely varhain keväällä ennen
rikkojen taimelle tuloa. Toinen
käsittely tarvittaessa.

O, P, L ja K

Gallery

0,5–1,0 l
korkeintaan
kaudella yht. 1,0 l

Kylvö istutuksen jälkeen

O, P, L ja K

Rivivälinurmiseos

80–150 kg

Keväällä ennen kukintaa.
Ruiskutus taimet suojaten.

O, P, L ja K

Reglone +
Sito Plus- seos

2,0–2,5 l + 0,1%
vesimäärästä

101,
199

Ruiskutus ennen kukintaa tiheään
kehittyneeseen rikkakasvimasO, P, L ja K
saan. Ruiskutus taimet suojaten

Nufarm-MCPA*

1,0 l

94

Sivelykäsittely

Roundup Ace

25–40 % liuos

103
194

Rikkakasvit riviväleissä

Siemen- ja juuririkkakasvit
(voikukka, valvatti ja ohdake)

O, P, L ja K

Raakileharvennus

Kukinnan alusta raakilevaiheeseen 20 mm

O ja P

Cerone*

2 x 0,075–0,25 l

Kasvunsäätö

Kukinnan alusta raakilevaiheeseen 50 mm

O ja P

Regalis Plus

0,5–2,5 kg tai
2 x 0,5–1,5 kg

Hedelmäpuupunkki
Päärynäkemppi

Silmujen puhkeamista kukkien
ollessa vielä tiiviissä ryhmässä

O, P, L ja K

Hedelmäpuupunkki,
omenankellastajapunkki ja
pikkupäärynäkemppi

Kun 10% punkkien talvimunista
ovat kuoriutuneet, kun kempin
munia tai toukkia havaitaan. Ei
kukinnan aikana.

O ja P

Hedelmäpuupunkki

Kun korkeintaan 80% talvimunista ovat kuoriutuneet

Kirvat

Kirvat, omenan- ja päärynänäkämäsääski

Fibro

2,0–3,0 % liuos
2 x 2,0 % liuos

86

132

Envidor 240 SC

korkeintaan 0,6 l

131

O, P, L ja K

Nissorun

0,25–1,0 kg

139

Kasvukauden aikana varoajan
puitteessa

O ja P

Mospilan

0,25 kg

136

O ja P

Mavrik

0,3 l

135

Ennen kukintaa tai kukinnan
jälkeen

O ja P

Teppeki

0,14 kg

147

1,75 l
Tuholaisten ilmaantuessa
kukinnan jälkeen

O, P, L ja K

Kirvat (ei omena-ratamokirva) ja Tuholaisten ilmaantuessa
perhostoukat (ei kääriäiset)

O, P, L ja K

Raptol

1 % liuos

142

O, P, L ja K

Calypso SC 480

0,3 l

123

O ja P

Mavrik

0,3 l

135

O

Madex

0,05–0,1 l

134

Steward

0,17–0,25 kg

144

Pikkupäärynäkemppi,
ratamokirva, verikirva ja
kilpikirvat

Kirvat ja omenakääriäinen

Nuppuvaiheesta raakileiden
muodostumiseen asti

Pihlajanmarjakoi

Kasvukauden aikana varoajan
puitteessa

Omenakääriäinen

Toukkien kuoriuduttua

Mittaajien, kääriäisten,
koiperhosten ja muiden
perhosten toukat

Toukkien kuoriuduttua kukinnan
ulkopuolella

Movento 100 SC

137
korkeintaan 2,25 l

O ja P

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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PARAS SATO -OPAS

OMENA JA PÄÄRYNÄ
Kasvit1)

Valmiste

Käyttömäärä/ha Sivu
käyttöväkevyys %

Viimeistään viikko ennen lennon
alkamista

O ja P

RAK 3+4

500-750 kpl

141

Omenarupi, päärynärupi

Silmujen puhkeamisesta lähtien

O ja P

Kirsikan lehtilaikku

Kukinnan alusta ja/tai sadonkorjuun jälkeen

K

Syllit 544 SC

1,25 l

184

0,8 kg

181

0,75-1,0 kg

181

Ongelma

Torjunta

Omena-, omenanlehti-,
omenankuori-, verso-, ruosteja ruskorullakääriäinen

Omenarupi, päärynärupi
Muumiotauti, versotauti
Omenarupi, päärynärupi
Omenarupi, päärynärupi
Ruosteet
Mm. omenarupi, päärynärupi,
versotauti sekä hedelmäpuunsyöpä

Mm. harmaahome,
muumiotauti, versotauti

Omenanhärmä

Hedelmäpuunsyöpä

Silmujen puhkeamisesta lähtien

Silmujen puhkeamisesta lähtien

Kesäkuun 1. päivä lähtien kun
silmut ovat puhjenneet

O ja P
L ja K

Signum

O ja P

Candit

0,2 kg

153

O ja P

Delan Pro

2,5 l

155

O ja P

158
Dithane NT

158

O ja P
Ruiskutukset kukinnan alusta
sadonkorjuun saakka. Kirsikalla
aloitetaan ruiskutukset ennen
kukinnan alkua

Sadonkorjuun jälkeen lehtien
putoamisen aikaan

Myöhäisessä nuppuvaiheessa ja
kukinnan alussa

183
Teldor*

1,5 kg

185

Topas 100 EC

0,5 l

187

O ja P

Candit

0,2 kg

153

O ja P

Don-Q*

0,93 kg

159

O

0,4-0,75% liuos
O ja P

Green Care
Rikkilannos 80

Kukinnan jälkeen

1) Kasvit: O=omena, P=päärynä, L=luumut, K=kirsikat
*Minor Use hyväksyntä. Käyttö on sallittua käyttäjän vastuulla. Tarkista rekisteröinti ennen käyttöä.
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0,6-1,0 kg

L ja K
L ja K

Kasvukaudella ennen sadonkorjuuta

183
Switch 62.5 WG

Keväällä ennen kukintaa
Rikin puutteeseen. Omaa
sivuvaikutusta omena- ja
päärynärupeen, härmään sekä
hedelmäpuupunkkiin

2,0 kg

L ja K

0,12-0,15% liuos
0,3-0,5% liuos
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SIEMENET

ÖLJYKASVIT, HERNE JA HÄRKÄPAPU
Viljelijän avena bernerillä on kattava ja kilpailukyinen siemenvalikoima. Piensiemenet,
kuten nurmien, öljykasvien ja saneerauskasvien siemenet voidaan toimittaa tehokkaasti
samassa tilauksessa kasvinsuojeluaineiden kanssa. Viljan-, herneen- ja härkäpavun
siemenet toimitetaan suoraan pakkaajalta mahdollisimman läheltä asiakasta.

KEVÄTRYPSI

SYYSRAPSI

Cordelia

PR44D06 hybridi

Viljellyimpiä rypsilajikkeita jolla on korkea satotaso ja öljypitoisuus. Pakkaus 20 kg.

Lajike osoittautunut viljelyvarmimmaksi ja satoisimmaksi syysrapsilajikkeeksi Suomen oloissa. Pioneer Maximus PR44D06 on
puolikääpiölajike, jonka kasvupiste pysyy erityisen hyvin lähellä
maanpintaa niin syksyllä kuin alkukeväästäkin. Kasvusto ei
myöskään kasva yhtä korkeaksi kuin perinteiset lajikkeet, joka
helpottaa sadonkorjuuta. Pakkauskoko: yksikkö = 1,5 milj. itävää
siementä, joka riittää noin kolmelle hehtaarille.

BOR

SynnevaBOR
Uusi synteettinen lajike jonka ominaisuudet vastaavat SynthiaBOR
lajiketta. Pakkaus: 3 yksikköä = 3 x 2,5 milj. itävää siementä, joka
riittää noin kolmelle hehtaarille.

SynthiaBOR
Uuden sukupolven Plus-rypsi eli rypsilajike, jossa yhdistyvät
satoisuus, varrenlujuus sekä aikaisuus. Pakkaus: 3 yksikköä = 3
x 2,5 milj. itävää siementä, joka riittää noin kolmelle hehtaarille.

HERNE, HÄRKÄPAPU
Ingrid

KEVÄTRAPSI
Brander hybridi
Brander tuottaa huippusadon kohtuullisella kasvuajalla. Myös
öljypitoisuus on kaupallisten lajikkeiden kärjessä. Lakoprosentti
ja lehtivihreäpitoisuus ovat matalat. Pakkauskoko: yksikkö = 2,1
milj. siementä (n. 3 ha).

Cebra CL hybridi, clearfield
Uusi Clearfield-viljelymenetelmän lajike, jonka sato on perinteisten lajikkeiden tasolla. Clearfield-menetelmä tuo varmuutta ja
joustoa rikkatorjuntaan. Pakkauskoko: yksikkö 2,1 milj. siementä
(n. 3 ha).

Nykyisten lajikkeiden lujavartisin! Keltasiemeninen rehuherne,
jonka sadontuotto on lajikkeiden kärkeä.

Karita
Suomen eniten viljelty herne sekä ruoka- että rehukäyttöön.
Aikainen ja lujavartinen.

Rokka
Aikainen, laadukas ja lujavartinen herne sekä ruoka- että rehukäyttöön.

KontuBOR
Suomen viljelyoloihin hyvin sopiva kohtalaisen aikainen härkäpapulajike. Hyvä laonkesto. Jäykkä varsi, kasvuston korkeus
80–90 cm.

Cleopatra populaatio

SampoBOR

Aikainen ja satoisa lajike koko rapsinviljelyalueelle. Vahva ja lyhyt
varsi. Pakkauskoko 10 kg

Kontua aikaisempi lajike, jonka siemen on pienempi, valkuaispitoisuus korkeampi ja lakoprosentti matalampi kuin Kontulla.

Drago hybridi
Aikaisuus yhdistettynä satotasoon tekee Dragosta loistavan vaihtoehdon koko rapsinviljelyalueelle. Erinomainen laonkestävyys.
Pakkauskoko: yksikkö 2,1 milj. siementä (n. 3 ha).

INV-100 CL hybridi, clearfield
Uusi Clearfield-viljelymenetelmän satoisa lajike, jonka rikkatorjunnassa voidaan käyttää laajatehoista Clamox-valmistetta. Melko
myöhäisenä lajikkeena suositellaan lähinnä eteläiseen Suomeen.
Pakkauskoko: yksikkö 2,1 milj. siementä (n. 3 ha).

Solar CL hybridi, clearfield
Clearfield- viljelymenetelmän lajike, josta saatiin hyviä kokemuksia viime kasvukaudelta. Kasvuaika Campinon luokkaa.
Pakkauskoko: yksikkö 2,1 milj. siementä (n. 3 ha).

AVENA NORDIC GRAIN ostaa ja jalostaa valtaosan
Suomessa viljellystä öljykasvisadosta Mildolan
öljynpuristamossa Kirkkonummella.
Rypsin ja rapsin siemenistä puristettu öljy
myydään elintarviketeollisuudelle ja kuluttajille,
ja sivutuotteena syntyvä rouhe myydään
rehuteollisuuden raaka-aineeksi, jolloin se
osaltaan kasvattaa valkuaisomavaraisuuttamme.
Solmi Avenan kanssa öljykasvisopimus ja
hyödynnä tuntuvat sopimusedut kylvösiemenissä
ja öljykasvikaupassa.
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VILJANSIEMENET
OHRA, MONITAHOISET

KEVÄTVEHNÄ
AnniinaBOR

Vertti

Aikainen ja lujakortinen lajike kaikille maalajeille. Erittäin korkeä
HL-paino. Sakoluku laskee, mikäli sadonkorjuu myöhästyy. Hyvä
lajike myös vehnänviljelyn äärirajoille.

Monitahoinen, satoisa aikainen ohra. Luja ja lyhyt korsi. Erittäin
kestävä yleisimpiä kasvitauteja vastaan.

QuarnaBOR

WolmariBOR

Kohtalaisen aikainen huippulaatua tuottava lajike. Soveltuu
leivontalaatunsa vuoksi erityisesti myllyvehnäksi.

Monitahoinen ja satoisa lajike. Kasvuaika alle 84 päivää. Hyvä
taudinkesto.

Lennox

EinarBOR

Laadukas ja satoisa lajike karkeille kivennäismaille ja savimaille.
Kasvuaika n. 103 vrk.

Monitahoinen keskimyöhäinen rehuohra. Soveltuu kaikille maalajeille, myös hieman happamille.

Sertori

AlvariBOR
Keskimyöhäinen satoisa rehuohra, kasvuaika 88–89 päivää. Suuri
jyväkoko, korkea TSP ja HL-paino

Melko myöhäinen vihneellinen lajike, jonka laatu säilyy korkeana
haastavammissakin olosuhteissa. Erityisen korkea HL-paino ja
valkuaispitoisuus. Sakoluku on korkea ja se myös pysyy korkeana,
vaikka sadonkorjuu myöhästyisi.

SeveriBOR

HelmiBOR UUTUUS

BOR

Korkealaatuinen keskimyöhäinen monitahoinen lajike. Erittäin
kestävä härmää ja rengaslaikkua vastaan. Suuri jyväkoko ja
korkea HL-paino.

Erittäin aikainen ja satoisa laatuvehnä erityisesti myllyvehnän
tuotantoon.

Toria
Isojyväinen monitahoinen lajike rehu- ja tärkkelysohraksi. Kasvuaika n. 91 päivää.

KAURA
AkseliBOR

OHRA, KAKSITAHOISET
Eifel

Aikainen suurisatoinen rehukaura, jolla on luja korsi ja hyvä
taudinkestävyys.

NiklasBOR

Satoisa isojyväinen kaksitahoinen rehuohra joka sietää kohtalaisesti myös happamuutta. Kasvuaika n. 93 vrk.

Aikaisista lajikkeista satoisin ja isojyväisin. Laadukkaan, erityisesti myllykäyttöön soveltuvan lajikkeen viljely on mahdollista
koko Suomessa.

Vanille

PeppiBOR

Mallasohraksi jalostettu melko aikainen 2-tahoinen lajike.

HarbingerBOR
Kotimainen satoisa mallasohra, jolla on korkea HL-paino ja
suuri jyväkoko. Satotaso NFC Tipplen tasoa. Melko myöhäinen,
kasvuaika n. 95 vrk. Suositellaan viljelyyn vyöhykkeillä I-II, hyvin
kalkituille kivennäis- ja savimaille.

Aikainen, satoisa ja lujakortinen lajike, jonka jyvä on isokokoinen
ja valkokuorinen. Soveltuu erityisesti elintarvikekauraksi korkean
betaglukaanipitoisuuden vuoksi.

RiinaBOR
Kaikkiin käyttötarkoituksiin soveltuva laadukas ja aikainen lajike,
jonka satopotentiaali on korkea.

RoopeBOR
Melko aikainen ja viljelyvarma korkealaatuinen lajike. Se soveltuu
sekä rehu- että elintarvikekäyttöön. Kasvaa hyvin myös kuivissa
olosuhteissa.

VivianaBOR
Melko myöhäinen lujakortinen lajike. Jyvä isokokoinen ja valkokuorinen. Soveltuu erinomaisesti rehukäyttöön mutta myös
elintarviketeollisuuteen ja vientiin.

Belinda
Elintarvike-, rehu- ja vientikauraksi soveltuva lajike I-II vyöhykkeille. Kasvuajaltaan myöhäisin ja satotasoltaan korkein
Suomessa viljelyssä olevista lajikkeista. Menestyy hyvin kaikilla
maalajeilla. Kasvuaika n. 103 vrk.
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SYYSVEHNÄ
Emilio
Aikaisin syysvehnälajike. Emilio soveltuu erityisesti myllyvehnäksi, sillä sen leivontalaatu on erittäin korkea. Aikaisena lajikkeena
sen kylvöaika on syyskuun alkupuolella ja kylvötiheys hieman
suurempi kuin myöhäisemmillä lajikkeilla, sillä se ei juurikaan
penso. Hyvät talvehtimisominaisuudet.

Magnifik

NURMISIEMENET
ParasSato nurmiseokset on sekoitettu
laatu- ja sato-ominaisuuksiltaan parhaista
lajikkeista. Voit pyytää tarjouksen
myös omalla reseptilläsi haluamastasi
nurmiseoksesta. Valikoimassamme myös
puhtaat nurmisiemenet.

Suurisatoinen ja talvenkestävä lajike. Sakoluku alenee korjuun
viivästyessä. HL-paino korkea.

SIEMENSEOKSET, 1-VUOTISET
ProtaPlus

SYYSRUIS
KWS Binntto hybridi
Binntto on viimeisin KWS:n jalostuslinjan lajikkeista Suomessa.
Sen viljelyominaisuudet ovat KWS Livadon tasoa ja taudinkestävyys hieman parempi. Talvehtiminen samaa luokkaa kuin
KWS Livadolla. PollenplusTM- lajike, joka muodostaa runsaasti
siitepölyä ja vähentää torajyvän esiintymisriskiä.

Korkean valkuaispitoisuuden tuottava, nopeasti kasvava seos.
1-3 niittoa kasvukaudessa
Italianraiheinä 60 %, veriapila 30 %, persianapila 10 %. Pakkaus
15 kg. Kylvömääräsuositus 35 kg/ha.

1-vuotinen viherlannoitus/laidunseos
Puna-apila 20 %, Italianraiheinää 60 %, Westerwoldinraiheinä
20 %. Pakkaus 20 kg. Kylvösuositus: pikalaidun 25–30 kg/ha,
viherlannoitusnurmi 20-25 kg/ha.

SIEMENSEOKSET, MONIVUOTISET
NutriFibre-ruokonata -seos UUTUUS
Seoksen perustana on Barenbrugin jalostama pehmeälehtinen ruokonata, joka tuo kaivattua viljelyvarmuutta haastaviin
viljelyolosuhteisiin. Pehmeälehtisyyden ansiosta tämän uudentyyppisen ruokonadan sulavuus ja maittavuus ovat lähellä
raiheinää. Valkuaispitoisuus ja hyvien sulavien kuitujen osuus
korkea. Juuristo ulottuu yli metrin syvyyteen, joten se on erittäin
kestävä kuivuutta vastaan.
Ruokonata (pehmeälehtinen) 77 %, englanninraiheinä 10 %,
puna-apila 8 %, valkoapila 5 %. Pakkauskoko 15 kg. Kylvömääräsuositus 40 kg/ha.

ParasSato Yleisnurmiseos
Timotei Nuutti 80 %, nurminata Inkeri 20 %. Pakkaus 20 kg,
kylvösuositus 25-30 kg/ha.

ParasSato Apilanurmiseos
Timotei Nuutti 60 %, nurminata Inkeri 30 %, puna-apila SW Yngve
10 %. Pakkaus 20 kg, kylvösuositus 20-30 kg/ha.

ParasSato Kolmen niiton seos
Timotei Tenho 25 %, timotei Lischka 25 %, rainata Hykor 15 %,
englanninraiheinä Mathilde 15%, ruokonata Kora 10%, nurminata
Fure 10%. Pakkaus 20 kg, kylvösuositus 20-30 kg/ha.

Paaliheinänurmiseos
Timotei Tenho 75 %, nurminata Fure 25 %. Pakkaus 20 kg,
kylvösuositus 25-30 kg/ha.
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PUHTAAT NURMILAJIKKEET
Timotei Tenho
Satoisa ja ruokintalaadultaan hyvä Timotei koko Suomeen.
Pakkaus 20 kg.

Puna-apila Altaswede
Suomen oloihin soveltuva kanadalainen puna-apila, joka aloittaa
kasvunsa aikaisin. Pakkaus 10 kg.

Englanninraiheinä Mathilde
Monivuotinen raiheinä laidun- ja kerääjäkasviksi sekä nurmiseoksiin. Pakkaus 20 kg.

Sinimailanen Creno
Talvenkestävä ja rehulaadultaan hyvä sinimailanen, josta hyviä
käytännön viljelykokemuksia Etelä-Suomesta. Ympätty siemen.

Sinimailanen Live
Norjassa jalostettu talvenkestävä sinimailaslajike. Ympätty
siemen. Pakkaus 25 kg.

KERÄÄJÄKASVIT
Italianraiheinä EF486 Dasas 2N
Hitaasti kasvava lajike erityisesti kerääjäkasviksi. Pakkaus 15 kg.

Valkoapila Lena, Riesling, Huia
Typpeä sitova ja matalakasvuinen vaihtoehto kerääjäkasviksi.
Pakkaus 25 kg.

SANEERAUSKASVIT
Rehuöljyretikka Reset
Saneerauskasviksi hyväksytty myöhään kukkiva lajike. Tehokas
juurikasankeroisen torjuja. Kylvösuositus 25–30 kg / ha. Murskaus
kukintavaiheessa.

Nagano ja Mazur
-kevätruisvehnälajikkeet

Muokkausretikka Alpha

Nagano ja Mazur ovat keväällä kylvettäviä ruisvehnälajikkeita,
jotka on tarkoitettu korjattavaksi kokoviljasäilöntään taikinatuleentumisvaiheessa. Sato yltää helposti jopa 10 000 kiloon
kuiva-ainetta hehtaarilta. Kevätruisvehnä sopii myös hyvin uuden
nurmen perustamiseen suojakasviksi, koska aikaisesta korjuusta
johtuen nurmikasvit pääsevät hyvin kehittymään loppukesän
aikana. Kasvuaika kylvöstä sadonkorjuuseen noin 3 kuukautta.
Pakkaus: 600 kg, myös peittaamattomana. Kylvösuositus:
180–200 kg/ha puhtaana, 100 kg herne/härkäpapu –seoksissa.

Maata kuohkeuttava pitkän paalujuuren muodostava erikoislajike.
Kylvösuositus 10–15 kg /ha.

Pioneer P7326 rehumaissi

Sinappi Action
Saneerauskasviksi hyväksytty nopeasti kasvava lajike erikoiskasvitilan viljelykiertoon. Kylvösuositus 20–25 kg/ha. Murskaus
kukintavaiheessa.

Samettikukka
Erikoiskasvitiloille soveltuva saneerauskasvi joka alentaa pellon
kasvitautipainetta. Siemen kannattaa sekoittaa hiekkaan jolloin
kylvö on helpompaa. Kylvösuositus 2 kg/ha. Pakkauskoko 10 kg.

Caliente-sinappi 199
Saneerauskasviksi hyväksytty siemenseos, joka maatuessaan
muodostaa maata desinfioivia kaasuja. Soveltuu erityisesti
vihannes- ja perunanviljelyn viljelykiertoon. Kylvösuositus 15–25
kg/ha. Pakkauskoko 25 kg.
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P7326 on Pioneerin aikaisin maissilajike, joka tuottaa tavoitellun 30 % kuiva-ainepitoisuuden myös heikommissa kasvuolosuhteissa. P7326 on nopeakasvuinen ja siinä on korkea
tärkkelyspitoisuus. P7326 soveltuu myös erityisen hyvin viljeltäväksi Samco–kylvökoneella, jossa samalla ajokerralla hoituu
tarkkuuskylvö, maavaikutteinen rikka-aine ja muovikate, joka
nopeuttaa alkukehitystä ja mahdollistaa aikaisemman kylvön.
Viljelijän Avena Berner edustaa Samco–kylvökoneita Suomessa.
Pakkaus: 1 säkki, 50 000 siementä. Kylvösuositus 85 000–100 000
siementä eli 1,5–2 säkki.

SIEMENET

SAMCO-VILJELYTEKNIIKKA VARMISTAA MAISSIN SADON

Irlantilainen Samco on kehittänyt maissin viljelyyn tekniikan, jossa maissi viljellään
muovikatteessa. Tämän tekniikan ansiosta maissi voidaan kylvää entistä aikaisemmin
keväällä eikä kasvusto ole alttiina hallavaurioille. Samco-tekniikan avulla kasvuaika
pitenee lähes kuukaudella ja kasvusto tuleentuu varmemmin myös kylmempinä kesinä.
Samcon kehittämässä ja patentoimassa koneessa yhdistyy
siemenen tarkkuuskylvö, maavaikutteisen herbisidin ruiskutus
ja muovikalvon levitys yhdellä ajokerralla. Samcon kehittämä ja
valmistama muovikalvo hajoaa auringon valon vaikutuksesta
kesän aikana. Maissia viljellään nykyään Samco-tekniikalla jo
yli 20 maassa ja myös Suomessa on saatu lupaavia kokemuksia
maissin viljelystä Samco -viljelytekniikalla.

Muovikatteessa maissi kasvaa huomattavasti nopeammin kuin avomaalla.

Taimet ovat suojassa hallalta ja kylmiltä kevättuulilta.

Ota yhteyttä Jussi Peltoseen (040 776 9729, jussi.peltonen@berner.fi)
mikäli haluat lisätietoa Samco -viljelytekniikasta.
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GrainSense
–VILJALABORATORIO,
JOTA VOI PITÄÄ
KÄDESSÄ
Minne myyn satoni? Rehuksi vai
elintarvikkeeksi? Maksanko oikean
hinnan ostamastani viljasta? Paljonko
valkuaista kotieläimeni saavat?
Analysoi satosi laatu tilalla ja tee
tietoon perustuvia päätöksiä.

GrainSensellä saat tehtyä
seuraavat analyysit
1.

VALKUAISPITOISUUS – viljan tärkein

laatukriteeri sekä kotieläin- että viljatilalliselle.
2.

KOSTEUS – helpompi, nopeampi ja tarkempi

mittaus kuin aikaisemmin.
3.

ÖLJYPITOISUUS – tärkeä analyysi

öljykasvinviljelijälle.
4.

HIILIHYDRAATTIPITOISUUS – olennainen tieto
esimerkiksi tärkkelysteollisuudelle.

PANOSTA VILJELYKASVIESI
LANNOITTEET
HIVENRAVINTEISIIN
Wuxal-tuotteet
antavat
WUXAL
TERIOS
Mn+tuhdin
hivenravinnelisäyksen
viljelykasveille
Wuxal Terios Mn+ on uudenlainen tuote
viljojen hivenravinnepeittaukseen.
Ravinteista mangaani, kupari ja sinkki
ovat EDTA-kelaatteina ja täysin kasvin
SOVELTUU
LUOMUkäytettävissä jo itämisvaiheessa. MYÖS
TUOTANTOON
Terios Mn+

∙ Pienellä käyttömäärällä merkittävä sadonlisä

”Mangaanin puutos on yleinen ongelma
Suomen pelloilla. Terios Mn+ ehkäisee
mangaanin- ja muiden hivenravinteiden
puutokset orasvaiheessa.”

∙ Voidaan
sekoittaa lähes kaikkien nestemäisten
Terios
Mn+
peittausaineiden kanssa

• Sisältää
tärkeimmät
∙ Sopiiviljalle
käytettäväksi
kaikkien
nestepeittauslaitteiden
hivenravinteet
kasville kanssa
käyttökelpoisessa muodossa.
RAVINNESISÄLTÖ:
• Voidaan
käyttää useimmilla
Typpi (N) 67 g/l
nestepeittauslaitteilla
yksin
Mangaani (Mn) 40,2 g/l (EDTA-kelaatti)ENNAKKOtai
yhdessä
tautipeittausKupari (Cu) 20,1 g/l (EDTA-kelaatti)
HINTAAN
aineen
kanssa.
Sinkki (Zn)
13,4 g/l (EDTA-kelaatti)
IN
Rikki
(S)
10
g/l
A
V
• Voimakkaammin kasvavat
Boori (B) 2,68 g/l
oraat
kuivissa
olosuhteissa
/ ha
Molybdeeni
(Mo)
1,34 g/l
kasvukaudella 2018.
(alv 0 %)
OMINAISUUDET:

6€

Wuxal Terios Mn+ hivenravinnepeittausaine on saksalaisen
Aglukonin kehittämä menetelmä, jossa kylvösiemenen pintaan
ruiskutetaan ravinteita perinteisen nestepeittauksen yhteydessä.
Lehtilannoitukseen:
Grano ja Microplant.
Tuotteen
hivenravinteet ovat EDTA-kelaatteina
ja siten kasvin
käytettävissä lähes 100 %. Tämä mahdollistaa sen, että jo hyvinkin pienillä ravinnemäärillä saadaan aikaan merkittävä tulos.
Valtaosalla Suomen pelloista mangaanipitoisuus on luonnostaan
Microplant
alhainen. Korkea Grano
pH yhdessä alhaisen lämpötilan
sekä kuivuuden kanssa estää kasvin mangaanin saannin. Wuxal Terios Mn+
peittauksella kasvuun lähdössä tarvittava mangaani saadaan
sijoitettua siemenen pintaan, jolloin se on kasvin käytössä
ulkoisista olosuhteista riippumatta heti kasvun alkumetreillä.

KÄYTTÖOHJE:

Matias Rönnqvist, Kehityspäällikkö,
Viljelijän Avena Berner

MERKITTÄVÄSTI ENEMMÄN SATOA*
+ 18 %

120

+ 13 %

110
100
90

Kauran sato
Käsittelemätön.
Wuxal Terios Mn+ kylvösiemenkäsittely.
Wuxal Terios Mn+ kylvösiemenkäsittely
ja Multiple lisäys rikkakasviruiskutukseen.

* Keskiarvo vuosien 2016 ja 2017 ruutukokeista Västankvarnin koetilalla.

020 791 4040

Vehnä ja syysohra:
150-200 ml/100 kg siementä
Kevätohra:
160 ml/ 100 kg siemeniä
Ruis ja kaura:
150 ml/ 100kg siementä

VAB_Terios_MP_230x280.indd 1

21.12.2018 10.18

PAKKAUSKOKO: 10 l ja 25 l
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LANNOITTEET

WUXAL GRANO

Hivenravinteita sisältävä lehtilannoite
kaikkien kasvien lannoittamiseen.
• Hivenravinteet kelaattimuodossa
• Ravinnetasapaino kasville optimaalinen
• Ravinteet lähes 100% kasvin käytettävissä

WUXAL MICROPLANT

Nestemäinen väkevöity mikroravinneseos
peltokasvien, vihannesten ja
hedelmäpuiden lehtilannoitukseen.
• Hivenravinteet EDTA- kelaatteina
• Nestemäinen hyvin juokseva olomuoto
• Helppo ja turvallinen käyttää, ei sakkaa eikä tuki suuttimia

OMINAISUUDET:
Wuxal Grano on pitkäaikaisen kasvinravinnetutkimuksen tuloksena syntynyt lehtilannoite, jonka hivenravinteet ovat lähes
100% kasvin käytettävissä olevassa kelaattimuodossa. Käyttöaika
viljoilla on lippulehtiasteella, jolloin lippulehden yhteyttäminen
jatkuu pidempään. Koostumus on kehitetty erityisesti viljan
laadun parantamiseen (jyväkoko ja valkuaispitoisuus).
Wuxal Grano liukenee helposti ja on siten helppo käyttää. Se
on sekoitettavissa useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa ja
kasveille sopiva pH-arvo (6,5) parantaa mahdollisten tankkiseoskumppaneiden tehoa.

RAVINTEET;
Kokonaistyppi 219 g/l (ammonium-typpi 121g/l, urea-typpi 98 g/l)
Rikki 146 g/l
Magnesium (Mg) 17,4 g/l (EDTA-kelaatti)
Kupari (Cu) 4,4 g/l (EDTA-kelaatti)
Mangaani (Mn) 4,4 g/l (EDTA-kelaatti)
Sinkki (Zn) 14,6 g/l (EDTA-kelaatti

KÄYTTÖOHJE:
Viljat:
Lippulehtivaiheessa 2-4* l/ha
Juuri ennen tähkälle tuloa 2 l/ha

OMINAISUUDET:
Ravinteiden määrä on optimoitu nopeasti kasvavien kasvien
tarpeisiin ja ravinteet ovat heti kasvin käytettävissä. Wuxal
Microplant sopii akuuttien ravinnepuutosten korjaamiseen
sekä piilevien ravinnepuutosten ennaltaehkäisyyn. Kationiset
hivenravinteet (Cu, Fe, Mn ja Zn) ovat tuotteessa stabiileina
EDTA-kelaatteina, mikä edistää kasvin ravinteidenottoa.

RAVINTEET:
Kokonaistyppi (N) 78,5g/l
Kalium (K) 130 g/l
Magnesium (Mg) 28,4 g/l
Vesiliukoinen boori (B) 4,7 g/l
Vesiliukoinen kupari (Cu) 7,9g/l (EDTA-kelaatti)
Vesiliukoinen rauta (Fe) 15,7 g/l (EDTA-kelaatti)
Vesiliukoinen mangaani (Mn) 23,6 g/l (EDTA-kelaatti)
Vesiliukoinen molybdeeni (Mo) 0,15 g/l
Vesiliukoinen sinkki (Zn) 15,7 g/l (EDTA-kelaatti)
Rikki (S) 81,6 g/ll

KÄYTTÖOHJE:

*4 l/ha, jos suoritetaan vain yksi käsittely

Lehtilannoitteen vaikutuksen tehostamiseksi suositellaan ruiskuttamista aikaisin aamulla, myöhään illalla tai pilvisellä säällä.
Wuxal Microplant on sekoitettavissa yleisimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa, mutta on suositeltavaa tehdä seos astiassa ennen
ensimmäistä käyttökertaa sekoitettavuuden selvittämiseksi.

PAKKAUSKOKO: 10 l

KÄYTTÖMÄÄRÄ:
0,5-2,0 l/ha kasvista riippuen. Toistetaan tarvittaessa.

PAKKAUSKOKO: 10 l
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LANNOITTEET

ZM-GROW

ZM-Grow™ – ainutlaatuinen
kierrätyslannoite viljojen ja nurmien
hivenlannoitukseen.

LEBOSOL KUPFER

Kuparia sisältävä lehtilannoite kaikille
kasveille.
RAVINTEET:

RAVINTEET;

Cu 24,2% (oksikloridi), 350g/l

Mangaani (Mn) 62,3 g/l
Sinkki (Zn) 60,1 g/l
Rikki (S) 78,2 g/l

OMINAISUUDET:

OMINAISUUDET:
ZM-Grow™ on helppokäyttöinen, turvallinen viljelykasveille ja sen
sekoitettavuus on hyvä. Tuote on myös luomuhyväksytty.
ZM-Grow™ on Tracegrown Suomessa kehittämän teknologian
avulla käytetyistä paristoista valmistettu lehtilannoite. Se täyttää
kaikki kansallisen ja EY-lannoitelainsäädännön ehdot, soveltuu
luomuviljelyyn (EY N:o 889/2008) ja on tutkitusti tehokas. Lisäksi se on maailman ekologisin sinkki- ja mangaanipohjainen
vaihtoehto, jossa molemmat hivenaineet ovat kierrätettynä.
Jokaisen myytävän erän puhtaus ja tasalaatuisuus varmistetaan
Eviran hyväksymän ja valvoman suunnitelman mukaisesti, joka
sisältää mm. 100 % ulkopuolisen riippumattoman ja sertifioidun
laboratorion laaduntarkastuksen.

Kasvit kärsivät kuparin puutteesta erityisesti eloperäisillä ja
karkeilla kivennäismailla, joiden pH on korkea. Kuparin puutos
ilmenee mm. viljoilla kasvulehtien ja lippulehden kiertymisenä
sekä lehden päiden kuivumisena. Tämän lisäksi kuparinpuutos
aiheuttaa tähkän huonoa täyttymistä, pienijyväisyyttä sekä
kasvien kitukasvuisuutta. Erityisesti kaura, vehnä ja ohra ovat
herkkiä kuparin puutokselle.

KÄYTTÖOHJE:
0,25-2,0 l/ha, vesimäärä 200-400 l/ha.

PAKKAUSKOKO: 5 l

KÄYTTÖOHJE:
Käyttömäärä 2-3 l/ha, vesimäärä 200 l/ha.
Nurmi: Heti kun kasvu on alkanut keväällä. Uusi käsittely tarvittaessa 10-14 päivän välein tai jokaiselle uudelle sadolle.
Viljat: 3-lehtiasteelta lippulehtivaiheelle asti. Kohtalaisessa ja
kovassa ravinnepuutoksessa uusi käsittely 7-14 päivän kuluttua.
Säilytys kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa, jossa lämpötila on
+ 2°C – + 45 °C astetta.

PAKKAUSKOKO: 10 l, 640 l
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LANNOITTEET

LEBOSOL CA FORTE

Aminohappoja sisältävä
kalsiumlehtilannoite erityisesti marjojen ja
hedelmien lisälannoitukseen.

LEBOSOL ROBUSTUS SC
Kalsiumia ja booria sisältävä
erikoislehtilannos erityisesti mansikalle.
• onnistuneen pölytyksen takaamiseksi

• edesauttaa kasvien kalsiuminottoa
• parantaa kauppakestävyyttä

RAVINTEET:

RAVINTEET:

Vesiliukoinen kalsium (Ca) 14,6 %
Boori (B) 6,9 %

Vesiliukoinen kalsium (Ca) 13,5 %
Mangaani (Mn) 20 g/l
Sinkki (Zn) 10 g/l

OMINAISUUDET
Calsium-Forte on runsaasti kalsiumia sisältävä lehtilannos, jonka
kalsium on 100 % vesiliukoista ja kasvin käytettävissä. Kalsium
on formiaattimuodossa, jolloin sillä on myös antioksidanttisia
vaikutuksia. Kalsium vahvistaa kasvien soluseiniä ja sitä kautta
viljelykasvien, kuten mansikoiden ja omenoiden, säilyvyys
paranee.
Calsium Forte on sekoitettavissa useimpien kasvinsuojeluaineiden kanssa. Ei suositella sekoitettavaksi lannoitevalmisteiden
kanssa, jotka sisältävät fosfaattia tai sulfaattia. Valmiste ei värjää
kasvinosia, joten sitä voidaan käyttää mansikalla myös ennen
sadonkorjuuta kauppakestävyyden parantamiseksi. Kalsiumin
puutos aiheuttaa kohonneen typpi- tai kaliumpitoisuuden erityisesti marjoilla ja hedelmillä. Korkea typpipitoisuus aiheuttaa mm.
mansikalla vetisyyttä ja makuvirheitä sekä huonoa säilyvyyttä.

KÄYTTÖOHJE:
Mansikalla kukinnasta sadonkorjuuseen 3 kertaa 5 l/ha, vesimäärä 300-500 l/ha. Omenalla kukinnan lopusta sadonkorjuuseen
5-8 l/ha, vesimäärä 500-800 l/ha.

PAKKAUSKOKO: 10 l
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KÄYTTÖ MANSIKALLA:
Robustus parantaa mansikan pölytystä ja sen käyttöaika ennen
sadonkorjuuta alkaen, kun nuput ovat vielä vihreitä- raakilemuodostuksen alkuun. Sadonkorjuun jälkeen ruiskutettuna parantaa
kukka-aiheiden syntymistä. Käyttömäärä 2 l/ha, 2-3 kertaa.

PAKKAUSKOKO: 10 l

LANNOITTEET

MULTIPLE PR0

Nestemäinen hivenravinnelehtilannoite,
jonka ravinnekoostumus on optimoitu
erityisesti viljojen hivenravinnetarpeisiin.
Uusi paremmin juokseva Pro -formulaatti.
∙ T ehokas apu mangaanin ja muiden hivenravinteiden
puutoksiin
∙ Parantaa syysviljojen talvehtimista
∙ Luomuhyväksytty

RAVINTEET:
Mangaani (Mn) 300 g/l
Kupari (Cu) 100 g/l
Sinkki (Zn) 60 g/l
Magnesium (Mg) 84 g/l

ZOOM

Lehtilannoite öljykasvi-, kaali-,
herne- ja papuviljelyksillä.
∙ A
 inutlaatuinen mangaanin, boorin ja molybdeenin seos
∙ Nopeasti tehoava
∙ Sisältää myös rikkiä ja typpeä

RAVINTEET:
Mangaani (Mn) 90 g/l
Magnesium (Mg) 90 g/l
Rikki (S) 80 g/l
Typpi (N) 80 g/l
Boori (B) 50 g/l
Molybdeeni (Mo) 4 g/l

KÄYTTÖAJANKOHTA:

KÄYTTÖAJANKOHTA:
Multiple-seosta voidaan käyttää kasvustossa milloin tahansa, kun
puutosoireita esiintyy, oireita on odotettavissa tai rutiininomaisena toimenpiteenä. Ruiskutus voidaan tehdä viljakasveilla kun
ne ovat saavuttaneet 3-lehtiasteen ja muilla kasveilla kun lehtipinta-alaa on kehittynyt riittävästi ruiskutteen imeytymiseksi.
Syyskylvetyt kasvit hyötyvät käsittelystä juuri ennen talven
tuloa. Paras tulos saavutetaan, kun ruiskutus tehdään aikaisin
aamulla tai illalla, kun kasvusto on kostea. Ruiskutusta ei pidä
tehdä kuumalla säällä, kirkkaassa auringonpaisteessa tai kun
kasvustoa vaivaa kuivuus tai muut stressitekijät.

SUOSITELTAVA KÄYTTÖMÄÄRÄ:
Seosta käytetään 1,0 l/ha sekoitettuna 200 litraan vettä/ha.
Käsittely toistetaan, jos puutostila on vaikea. Älä käytä yli 3 l/ha
kasvilajia ja kasvukautta kohti.

VESIMÄÄRÄ:

Öljykasvit:
Aloita käsittely 4–9-lehtiasteella ja toista käsittely tarpeen
vaatiessa 10–14 päivän välein ja varsien kasvun ollessa voimakas.
Palkokasvit (pavut, herneet), lehtikaalit:
Ruiskutus tehdään aikaisessa kasvuvaiheessa, kun taimissa
on riittävästi lehtipinta-alaa ruiskutteen imeytymiseen. Toista
käsittely tarvittaessa 10-14 päivän välein kuitenkin viimeistään
4 viikkoa ennen sadonkorjuuta.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:
Älä ruiskuta stressin alaista kasvustoa, joka kärsii ruiskutusvaurioista, hallasta, kirkkaasta auringonpaisteesta, kuumuudesta
tai kuivuudesta. Ruiskuta aikaisin aamulla tai illalla parhaan
tuloksen varmistamiseksi. Pakkausta on ravisteltava hyvin ennen
avaamista ja käyttöä. Pidä sekoitus käytössä koko annostelun ja
ruiskutuksen ajan

YHTEENSOPIVUUS:

100–200 l/ha

Zoom on fyysisesti yhteensopiva useimpien hyväksyttyjen
kasvinsuojeluaineiden kanssa.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

VESIMÄÄRÄ:

Pakkausta on ravisteltava hyvin ennen avaamista ja käyttöä. Seos
vaatii jatkuvaa sekoitusta ennen käyttöä

Seosta käytetään sekoitettuna 200 litraan vettä/ha. Varmista,
että ruiskutteen peittävyys on hyvä.

PAKKAUS / TUKKUPAKKAUS: 5 l / 2x5 l

PAKKAUSKOKO: 10 L

YHTEENSOPIVUUS:

KÄYTTÖOHJE:

Multiple on fyysisesti yhteensopiva useimpien käytössä olevien
valmisteiden kanssa.

KÄYTTÖOHJE:
Viljat ja nurmet

Rikkakasviruiskutusten
yhteydessä

1 l/ha

Syysviljat

Ennen talven tuloa

1 l/ha

Öljykasvit

4-9 lehtiasteella, toista tarpeen
mukaan 10-14 vuorokauden välein

1,5 l/ha

Palkokasvit

Aikaisessa kasvuvaiheessa, kun
1,5 l/ha
taimissa on riittävästi lehtipinta-alaa
ruiskutteen imeytymiseen. Toista
käsittely tarvittaessa 10-14 päivän
välein kuitenkin viimeistään 4 viikkoa
ennen sadonkorjuuta.
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LANNOITTEET

ENTIRE

MANGAN 235 JETT

∙ F ormulaatti varmistaa nopean sekoittumisen veteen
∙ Useita kasviravinteita sisältävä tuote
∙ Sopii erilaisiin tankkiseoksiin

∙ T äysin veteen liukeneva mangaaninitraattiravinne
∙ Mangaani nitraattimuodossa
∙ Jopa 25% tehokkaammin kasvien hyödynnettävissä

RAVINTEET:

RAVINTEET:

Väkevä lehtilannoite kasvun
nopeuttamiseksi ja satopotentiaalin
säilyttämiseksi.

Typpi (N) 80 g/l
Fosfori (P) 57 g/l
Magnesium (Mg) 88 g/l
Rikki (S) 129 g/l
Mangaani (Mn) 140 g/l
Sinkki (Zn) 79 g/l
Kupari (Cu) 5 g/l

KÄYTTÖMÄÄRÄ:
Sekoita 1,0–2,0 l ENTIRE® vähintään 200 litraan vettä hehtaaria
kohti. Toista käsittely tarvittaessa.

RUISKUTUSAIKA:
Syksyllä: Syyskylvetyt kasvit hyötyvät käsittelystä juuri ennen talven tuloa. Ruiskuta kasvuasteella GS 13–23 (3-lehti – 3-versoaste)
Keväällä: Kasvuasteella GS 30–31 (korrenkasvun alusta – 1. solmuasteelle). Kasvuasteella GS 39–45 (lippulehti täysin näkyvissä
– korrenkasvun loppuun)
Kevätviljat: Kasvuasteella GS 13–23 (3-lehti – 3-versovaihe). Kasvuasteella GS 39–45 (lippulehti täysin näkyvissä – korrenkasvun
loppuun)
Muut kasvit: Ruiskuta ENTIRE® mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa edellyttäen, että kasvuston lehtimäärä on riittävä.
ENTIRE® tulisi ruiskuttaa osana torjuntaohjelmaa mahdollisten
ei havaittavien, satoa heikentävien vaurioiden välttämiseksi.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Paras tulos saavutetaan, kun ENTIRE® ruiskutus tehdään aikaisin
aamulla tai illalla, kun kasvusto on kostea. Ruiskutusta ei pidä
tehdä kuumalla säällä, kirkkaassa auringonpaisteessa tai kun
kasvustoa vaivaa kuivuus tai muut stressitekijät. Älä käytä
lehtilannoitetta ennen kuin kasvissa on kolme lehteä.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:
Pakkausta on ravisteltava hyvin ennen avaamista ja käyttöä.

YHTEENSOPIVUUS:
ENTIRE® on sekä fyysisesti että kemiallisesti yhteensopiva
useimpien maatalouskemikaalien kanssa.

PAKKAUSKOKO: 10 L
KÄYTTÖOHJE:
Kaikki
viljelykasvit
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Kun kasvissa on vähintään kolme 1–2 l/ha
kasvulehteä

Mangaanin puutoksesta kärsivien kasvien
lehtilannoitukseen. Parantaa syysviljojen
talvehtimista.

Mangaani (Mn) 235 g/l

KOOSTUMUS:
Mangan 235 Jett on täysin veteen liukeneva mangaaninitraattiravinne, joka on tarkoitettu mangaanin puutoksesta kärsivien
kasvien lehtilannoitukseen. Kasvit kykenevät hyödyntämään
nitraattina annettavan mangaanin jopa 25 % tehokkaammin
kuin perinteiset sulfaattiravinteet, ja Mangan 235 Jett soveltuu
erityisesti suuria mangaanimääriä tarvitsevien viljakasvien
lehtilannoitukseen.

LEVITYS:
Ravista pakkaus huolellisesti ennen avaamista ja käyttöä. Ruiskutuslaitteiston tulisi olla puhdas. Täytä ruiskutussäiliö puolilleen
vedellä, aloita sekoittaminen ja lisää tarvittava määrä Mangan 235
Jett -tuotetta. Huuhtele pakkaus huolellisesti, lisää huuhteluvesi
säiliöön, suorita täyttö valmiiksi ja levitä välittömästi. Jatka
sekoittamista koko levityksen ajan. Puhdista ruiskutuslaitteisto
huolellisesti käytön jälkeen.

YHTEENSOPIVUUS:
Mangan 235 Jett on fyysisesti ja kemiallisesti yhteensopiva
monien muiden maatalouskemikaalien kanssa. Lue aina muiden
tuotteiden tuoteselosteet huolellisesti ennen niiden sekoittamista Mangan 235 Jett -tuotteen kanssa.
Älä levitä tuotetta kirkkaassa auringonvalossa tai yli 25 °C:n lämpötilassa. Parhaat tulokset saavutetaan, jos ruiskutus suoritetaan
illalla tai varhain aamulla.

PAKKAUSKOKO: 10 L
KÄYTTÖOHJE:
Viljat

Kun kasvissa vähintään 3
lehteä

1-2,2 l/ha

Muut kasvit

Tarpeen mukaan kun
taimissa riittävästi lehtiä

1-2,2 l/ha

LANNOITTEET

HI-PHOS

Nestemäinen lehtilannoite maatalouden
viljelykasveille.
∙ Nestemäinen fosforilannos
∙ Voidaan käytttää ruiskutusohjelmassa yhdessä
Multiplen kanssa

RAVINTEET:
Fosfori (P) 192 g/l
Kalium (K) 62 g/l
Magnesium (Mg) 48 g/l

THIO-S

Rikin puutoksen nopeaan korjaamiseen
viljoilla, öljykasveilla, perunalla,
sokerijuurikkaalla, vihanneksilla, maissilla
ja säilö- rehuksi korjattavalla nurmella.
∙ Väkevä rikkilannoite
∙ Sisältää myös typpeä

RAVINTEET:
Typpi (N) 151 g/l (ammonium-muodossa)
Rikki (SO3) 862 g/l

KÄYTTÖOHJE:
Pakkausta on ravisteltava hyvin ennen avaamista ja käyttöä.
Täytä ruiskun säiliö puoliksi vedellä. Lisää tarvittava määrä
Hi-Phos lannoitetta ja loput vedestä säiliöön. Pidä sekoitus päälle
kytkettynä maantieajon ja ruiskutuksen aikana.

YHTEENSOPIVUUS:
Hi-Phos on yhteensopiva useiden lehtien kautta vaikuttavien
kasvikemikaalien kanssa. Älä sekoita Hi-Phos- valmistetta
seuraavien tuotteiden kanssa: Starane-tuotteet, Tomahawk,
MCPA-tuotteet, sekä muut emäksiset tuotteet.

VESIMÄÄRÄ:

KÄYTTÖ:
Ravista pakkaus huolellisesti ennen avaamista ja käyttöä. Ruiskutuslaitteiston tulisi olla puhdas. Täytä ruiskutussäiliö puolilleen
vedellä, aloita sekoittaminen ja lisää tarvittava määrä Thio-S
- tuotetta. Huuhtele pakkaus huolellisesti, lisää huuhteluvesi
säiliöön, suorita täyttö valmiiksi ja levitä välittömästi. Jatka sekoittamista koko levityksen ajan. Puhdista ruiskutuslaitteisto
huolellisesti käytön jälkeen. Thio-S on fyysisesti ja kemiallisesti
yhteensopiva monien muiden maatalouskemikaalien kanssa. Lue
aina muiden tuotteiden tuoteselosteet huolellisesti ennen niiden
sekoittamista Thio-S -tuotteen kanssa.

KÄYTTÖOHJE:

200 l/ha

PAKKAUS/ TUKKUPAKKAUS: 10 l / 2x10 l

Viljat

KÄYTTÖOHJE:
Taimettumisvaiheessa, mukulamäärän lisäämiseksi

10 l/ha

Mukuloiden kasvun alussa,
mukuloiden kasvun lisäämiseksi

5 l/ha

Viljat

Pensomisvaiheessa. Toista
tarvittaessa 10–14 päivän välein.

5 l/ha

Viljat

Pensomisvaiheessa tankkiseokse- 2–3 l/ha
na Multiplen kanssa

Syysöljykasvit

Syksyllä kun taimissa on 6–8
lehteä. Toista ruiskutus keväällä
kasvun alettua

Herne ja
papu

Kun kasvusto on 10–15 cm
korkeaa. Toista tarvittaessa 10–14
vuorokauden kuluttua
4–6 lehtiasteella. Toista
tarvittaessa 10–14 vuorokauden
kuluttua
4–8 lehtiasteella. Toista
tarvittaessa 10–14 vuorokauden
kuluttua

Peruna

Sokerijuurikas
Maissi

Kasvuvaiheessa 30–31 (korrenkasvun alku) ja toista tarpeen
mukaan 10–14 päivän välein.
Vehnä hyötyy ylimääräisestä
lannoituksesta kasvuvaiheessa
55–79 (tähkälletulo).

3-5 l/ha

Rapsi

Korrenkasvuvaiheessa. Toista
tarvittaessa 10–14 päivän välein. 5-10 l/ha
Älä levitä kukinnan aikana.

Peruna

Mahdollisimman pian sen
jälkeen, kun 100% varsista on
näkyvissä, ja toista tarpeen
mukaan 10–14 päivän välein.

5 l/ha

2,5–5,0 l/ha

Sokerijuurikas,
pavut, herneet,
kaali

Kun taimissa on 4–6 lehteä. ja
toista tarvittaessa 10–14 päivän 5 l/ha
välein.

5 l/ha

Sipuli, purjo,
porkkana

Kun taimet ovat 15 cm korkeita,
ja toista tarvittaessa 10–14
5 l/ha
päivän kuluttua.

Maissi

Kun taimissa on 4–8 lehteä, ja
toista 14 päivän kuluttua.

5 l/ha
2,5–5,0 l/ha

Säilörehunurmet 4 viikkoa ennen ensimmäistä
(tai toista ) korjuuta.

5 l/ha
5-10 l/ha
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LANNOITTEET

BORON 150

Boorietanolivalmiste sokerijuurikkaan,
juuresten, herneen, pavun, kaalien rapsin
sekä muiden boorin puutokselle alttiiden
kasvien lannoitukseen.
∙ Veteen täysin liukeneva väkevä boorilannos
∙ Helppo levittää
∙ Leviää tasaisesti kasvustoon

Ainutlaatuinen pääravinteita sisältävä
lehtilannoite
∙ Nopeavaikutteinen NPK- lehtilannos
∙ Lisänä sivu- ja hivenravinteet
∙ Hyvät tankkiseosmahdollisuudet

RAVINTEET:

RAVINTEET:
Boori (B) 150 g/l

KÄYTTÖ:
Ravista pakkaus huolellisesti ennen avaamista ja käyttöä. Ruiskutuslaitteiston tulisi olla puhdas. Täytä ruiskutussäiliö puolilleen
vedellä, aloita sekoittaminen ja lisää tarvittava määrä Boron
150 tuotetta. Huuhtele pakkaus huolellisesti, lisää huuhteluvesi
säiliöön, suorita täyttö valmiiksi ja levitä välittömästi. Jatka
sekoittamista koko levityksen ajan. Puhdista ruiskutuslaitteisto
huolellisesti käytön jälkeen.
Älä levitä tuotetta kirkkaassa auringonvalossa tai yli 25 °C:n lämpötilassa. Parhaat tulokset saavutetaan, jos ruiskutus suoritetaan
illalla tai varhain aamulla. Boron 150 on fyysisesti ja kemiallisesti
yhteensopiva monien muiden maatalouskemikaalien kanssa.

PAKKAUSKOKO: 10 L
KÄYTTÖOHJE:
Sokerijuurikas,
juurekset,
kaalit

Levitä, kun taimissa on vähintään 1,5-2,5 l/ha
4–6 varsinaista lehteä.

Rapsi

Syksyllä – ennen talvilepoa.
Keväällä –korrenkasvun
alkuvaiheessa.

1,5-2,5 l/ha

Herneet ja
pavut

Levitä ennen kukintaa, kun
taimissa on 6 lehteä.

1,5-2,5 l/ha

Hedelmäpuut

Levitä, kun kukkien terälehdet
ovat pudonneet.

1,5-2,5 l/ha
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FOLIAR EXTRA

Typpi (N) 120 g/l
Fosfori (P) 35 g/l
Kalium (K) 33,2 g/l
Magnesium (Mg) 14,5 g/l
Mangaani (Mn) 2,28 g/l
Boori (B) 0,4 g/l
Kupari (Cu) 0,08 g/l
Sinkki (Zn) 0,09 g/l
Molybdeeni (Mo) 0,005 g/l
Rauta (Fe) 0,07 g/l

KÄYTTÖ:
Käsittele lisäravinteiden tarpeessa oleva kasvusto satopotentiaalin varmistamiseksi, kun ravinteiden otto juuriston kautta on
heikentynyt vaikeissa kasvuolosuhteissa tai kasvuston ollessa
stressaantunutta. Käsittelyjä voidaan tehdä, kun kasvustossa
on riittävästi lehtipinta-alaa valmisteen imeytymiseksi, viljoilla
pensomisen alusta alkaen. Pakkaus on ravisteltava hyvin ennen
avaamista ja käyttöä. Täytä kolmasosa säiliöstä vedellä ja lisää
ravinne hitaasti sekoituksen ollessa käytössä. Huuhtele pakkaus
huolellisesti, lisää huuhteluvesi säiliöön, täytä säiliö vedellä ja
ruiskuta välittömästi.

PAKKAUSKOKO: 10 L
KÄYTTÖOHJE:
Käyttömäärä 1-2 l/ ha kaikille viljelykasveille. Vesimäärä 200 l/ha.
Viljoilla käyttöajankohta pensomisen alusta lähtien.

LANNOITTEET

MAGNUS

Magnesiumia ja rikkiä sisältävä
lehtilannoite viljoille, öljykasveille,
herneelle, sokerijuurikkaalle, perunalle ja
maissille
∙ Tehokas lannoite magnesiumin puutokseen

FINAL K

Kaliumpuutokseen perunalla ja useilla
muilla erikoiskasveilla
RAVINTEET:
31 % kaliumia ja 3 % ureatyppeä

OMINAISUUDET:
Voimakkaassa kasvussa riski kalin puutoksesta lisääntyy.
Kuivuus, huuhtoutuminen kevyillä mailla, pidättyminen savilla
ja mahdollinen Mg:n ja Ca:n ylimäärä rajoittavat kalin saantia
maasta. Asia voidaan korjata Final K-lehtilannoitteella. Se tunkeutuu tehokkaasti kasviin ja vaikuttaa nopeasti.

RAVINTEET:
Magnesium (Mg) 289 g/l
Rikki (S) 360 g/l

KÄYTTÖ:
Ruiskutuslaitteiston tulisi olla puhdas. Täytä ruiskutussäiliö
puolilleen vedellä, aloita sekoittaminen ja lisää tarvittava määrä
Magnus - tuotetta. Huuhtele pakkaus huolellisesti, lisää huuhteluvesi säiliöön, suorita täyttö valmiiksi ja levitä välittömästi. Jatka
sekoittamista koko levityksen ajan. Puhdista ruiskutuslaitteisto
huolellisesti käytön jälkeen. Magnus on fyysisesti ja kemiallisesti
yhteensopiva monien muiden maatalouskemikaalien kanssa.

Final K tasapainottaa perunan mukuloiden kokojakaumaa,
vähentää kolhualttiutta ja keiton jälkeistä tummumista sekä
vähentää eritoten kosteina vuosina nitraatteja mukuloissa. Se
parantaa perunoiden, vihannesten ja hedelmien rakennetta sekä
rikastuttaa vihannesten ja hedelmien pigmenttejä, vitamiineja ja
tanniineja ja parantaa värejä. Se nostaa kasvien sokeripitoisuutta
ja tasapainottaa sadon kokojakaumaa ja kypsymistä. Monivuotisilla kasveilla Final K parantaa satotuotteiden varastointikykyä.

PAKKAUSKOKO: 10 L

KÄYTTÖMÄÄRÄT:

KÄYTTÖOHJE:

Peruna 3-4 x 5 l/ha rivien täyttymisestä sadon muodostumiseen, porkkana ja punajuuri 3 x 5 l/ha 10-lehtiasteelta sadon
muodostumiseen, kaalit 3 x 4-5 l/ha 6-lehti-asteelta sadon
muodostumiseen, sipuli 4 x 3 l/ha sipulien muodostumisen ja
kuivumisen alun välillä, sokerijuurikas 4 l/ha 10-lehtiasteella ja
4 l/ha ennen rivien sulkeutumista sekä vilja 5 l/ ha lippulehden
muodostumisesta tähkimiseen. Käytä ruiskutuksissa min. 150200 l vettä hehtaarille. Älä sekoita Final K:ta happojen, kalsiumtai magnesium-valmisteiden kanssa.

Viljat

Kun taimissa on 3 lehteä, ja
toista tarvittaessa.

1-3 l/ha

Rapsi

Syksyllä, kun taimissa on 6–8
lehteä, ja toista tarvittaessa
keväällä

1-3 l/ha

Herneet ja
pavut

Kun taimet ovat 10–15 cm
korkeita, ja toista tarvittaessa
10–14 päivän kuluttua.

5 l/ha

Sokerijuurikas

kun taimissa on vähintään 6
lehteä. Toista tarvittaessa,
kunnes vierekkäisten rivien
taimien lehdet koskettavat
toisiaan.

2-4 l/ha

Peruna

Kun vierekkäisten penkkien
varret koskettavat toisiaan.
Toista tarvittaessa.

2-4 l/ha

Maissi

Kun taimissa on vähintään 4
lehteä. Toista tarvittaessa.

4 l/ha

PAKKAUS: 20 L
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LANNOITTEET

MANTRAC PRO, ZINTRAC, COPTRAC
Mantrac Pro
Markkinoiden väkevin mangaanilannoite

Zintrac
Markkinoiden väkevin sinkkilannoite

∙ T ehostaa yhteyttämistä ja muiden ravinteiden
hyväksikäyttöä.
∙ Soveltuu myös luonnonmukaiseen tuotantoon.

∙ E
 distää kasvua ja sadon muodostumista.
∙ Parantaa kukintaa ja sitä kautta vaikuttaa sadon
määrään ja laatuun.
∙ Suurentaa marjojen ja hedelmien kokoa ja määrää.
∙ Lisää nurmisatoa ja nostaa rehun sinkkipitoisuutta.
∙ Soveltuu myös luonnonmukaiseen tuotantoon.

RAVINTEET:
Mangaani (Mn) 500 g/l

OMINAISUUDET:
YaraVita Mantrac Pro imeytyy nopeasti kasviin mutta myös
vaikutusaika kasvissa on pitkäaikainen. Verrattuna mangaanisulfaattiin YaraVita Mantrac Pro on helpompi käsitellä ja soveltuu
erilaisiin kasvinsuojeluohjelmiin, näin vältytään erillisiltä ruiskutuskerroilta ja säästetään aikaa ja rahaa.

KÄYTTÖMÄÄRÄT:
Viljat: 1–2 l/ha, 2-lehtiasteelta 2-solmuasteelle saakka (Zadoks
12–32). Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista
ruiskutus 7–14 päivän välein (Zadoks 33–49). Vesimäärä 200 l/ha.
Tarvittaessa 0,25 l/ha 3-solmu-vaiheesta ensimmäisten vihneiden esilletuloon saakka. Peruna: 1–2 l/ha yksi viikko täydellisen
taimettumisen jälkeen. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden
puutoksessa toista ruiskutus 10–14 päivän välein. Lisäksi 1 l/ha
lehtiruotianalyysin perusteella mukulanmuodostuksen aikaan.
Vesimäärä 200 l/ha. Sokerijuurikas: 1–2 l/ha 4–6 lehtiasteella.
Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10–14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha. Mansikka (avomaa):
1 l/ha nuppuvaiheessa. Käsittely toistetaan tarvittaessa 10–14
päivän välein. Vesimäärä 200–500 l/ha. Vaihtoehtoisesti: 1–2 l/ha
nuppuvaiheessa. Vesimäärä 200 l/ha. Pensasmustikka: 2 l/ha
terälehtien putoamisen aikaan. Vesimäärä 200 l/ha. Käytettäväksi
ainoastaan todettuun tarpeeseen. Kaalit: 1 l/ha 4–6 lehtiasteella.
Kohtalaisessa ja kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10–14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha. Sipuli: 1 l/ha 2 viikkoa
istutuksen jälkeen. Kohtalaisessa ja kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10–14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha.

PAKKAUS: 5 L

RAVINTEET:
Sinkki (Zn) 700 g/l

KÄYTTÖMÄÄRÄT:
Nurmet: 1 l/ha heti kun kasvu alkanut keväällä. Kovassa ravinnepuutoksessa käsittely uusitaan kahden viikon välein tai
jokaiselle sadolle. Laidun: Eläimet pidettävä poissa laitumelta
10 vuorokautta käsittelyn jälkeen. Mansikka: Yksi käsittely 0,5
l/ha varhaisessa nuppuvaiheessa. Kaksi käsittelyä 0,25 l/ha/
käsittely. Ensimmäinen käsittely kun nuput valkoiset ja toinen
käsittely sadonkorjuun jälkeen. Vadelma: 0,5 l/ha varhaisessa
nuppuvaiheessa.

VESIMÄÄRÄ: 200 l/ha.
PAKKAUS: 5 L

Coptrac
∙
∙
∙
∙
∙
∙

 arantaa kasvien yhteyttämistä ja kasvua.
P
Edistää kukkien ja siementen muodostumista.
Parantaa versojen vahvuutta ja estää lakoontumista.
Edesauttaa veden kulkeutumista kasvin sisällä.
Vahvistaa sipulin kuorta.
Soveltuu myös luonnonmukaiseen tuotantoon.

RAVINTEET:
Kupari (Cu) 500 g/l

KÄYTTÖMÄÄRÄT:
Säilörehunurmi: 0,5 l/ha (apila 0,25 l/ha) heti kun kasvu alkanut
keväällä, viimeistään 15–21 päivää ennen sadonkorjuuta. Uusi
käsittely tarvittaessa 10–14 päivän välein.
Laidun: 0,5 l/ha heti kasvun alettua keväällä.

HUOMIO: Ei saa ruiskuttaa lampaiden ruokinnassa käytettävälle
laidun-, säilörehu- tai heinänurmelle.

VESIMÄÄRÄ: 200 l/ha.
PAKKAUS: 5 L
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LANNOITTEET

GREENCARE PRO
RIKKILANNOS
Ruiskutettava raemainen rikkilannos
pelto- ja puutarhakasveille.
RAVINTEET:
Rikki (S) 800 g/kg

OMINAISUUDET:
Lisäravinne rikin puutostiloihin. Tässä tuotteessa rikki on raemaisessa, veteen liukenevassa muodossa. Se annostellaan joko
ruiskuttamalla kasveille, jolloin kasvit saavat sen lehtien kautta
tai maahan, jolloin ne saavat sen juurien kautta. Sitä voidaan
käyttää myös maan pH:n säätelyyn esim. pensasmustikkaviljelyksillä. Rikillä on myös sivuvaikutusta härmäsieniin ja punkkeihin.
Sillä voi ruiskuttaa härmäisen kasvuston.

KÄYTTÖ:
Rikkilannosta ei saa ruiskuttaa voimakkaassa auringonpaisteessa
tai helteellä vioitusriskin vuoksi. Ei myöskään ennen tai jälkeen
hallayön. Täytä ruiskuun ¾ osaa tarvittavasta vesimäärästä.
Lisää rikkilannos hitaasti kaatamalla ja pidä ruiskun sekoitus
päällä. Lisää loppu vesi ja pidä ruiskun sekoitus päällä koko
ruiskutuksen ajan. Voidaan ruiskuttaa seoksena fenoksihappojen, kasvitautiaineiden ja useimpien tuhohyönteisaineiden sekä
lehtilannosten kanssa. Jos seoskumppanina on EC-tyyppinen
valmiste, niin se lisätään tankkiin viimeisenä.
Käyttöväkevyys mansikalla: 0,15–0,2(-0,5) % eli esim. rikkilannosta 1,5 kg/800 l/ha vettä. Vadelmalla käyttöväkevyys on 0,5 %.
Jos sitä käytetään kasvuston rikkilannoitukseen, silloin voi
käyttää suurempia määriä.

PAKKAUSKOKO: 25 kg

KÄYTTÖOHJE:
Viljat

Pensomisesta korrenkasvuvaiheeseen

5–0 kg/ha, vesimäärä 200–300 l/ha

Sokerijuurikas

Kun rikin puutetta havaitaan

6 kg/ha, vesimäärä 300–400 l/ha

Rypsi ja rapsi

Kun kasvit ovat pienellä taimella tai kun rikin
puutetta havaitaan. Kuitenkin ennen kukintaa

5–12 kg/ha, vesimäärä 200–300 l/ha

Omena

Suurinta käyttömäärää käytetään hiirenkorvaasteelta alkaen ja 0,3-0,4 % väkevyyteen
siirrytään kukinnan jälkeen

0,3–0,7 % liuos tai 300–700 g/100 l vettä.
Kaikki omenalajikkeet eivät kestä rikkiä, joten
kokeile rikkilannosta ensin pienelle alalle.
Vesimäärä 1000–2000 l/ha

Mansikka

Käsittely tehdään keväällä kun taimet ovat
aloittaneet kasvun ja käsittely toistetaan
tarvittaessa sadonkorjuun jälkeen

0,15–0,2 % liuos, vesimäärä 300–800 l/ha

Herukat

Käsittely tehdään keväällä ennen kukintaa ja
toistetaan tarvittaessa sadonkorjuun jälkeen

4–6 kg/ha tai 0,15–0,2 % liuos, vesimäärä
300–800 l/ha

Vadelma

Aikaisin keväällä

0,5 % liuos – runsas nestemäärä

Avomaankurkku

Tarvittaessa

4–6 kg/ha tai 0,15–0,2 % liuos,
vesimäärä 500–600 l/ha

Ruusut ja muut koristekasvit

Tarvittaessa

0,15–0,2 % liuos
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LANNOITTEET

GREENCARE PRO rakeiset lannoitteet
N
GreenCare Pro Extra

NH4 Urea
-typpi -typpi

3,0

P

K

3,0

GreenCare Pro Kalsiumravinne

Ca

Mg

S

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Pakkaus

5,0

7,5 20,5 0,1

0,5

0,5 3,0 0,04 0,6 600 kg 25 kg

32,0

14,0

600 kg

GreenCare Pro Ca/Mg

12,0 7,5 18,0 0,05

0,1

0,3

0,01

GreenCare Pro Ca/Mg+Zn

12,0 7,5 18,0 0,05

0,1

0,3

0,01

25 kg
0,2

600 kg

GreenCare Pro NPK

4,0

1,0

3,0

5,0 20,0

1,8 20,0 0,05 0,035

0,3 0,004 0,01

600 kg

GreenCare Pro NPK 2

8,0

2,0

6,0

2,2 19,1

2,5 22,0 0,05

0,3

600 kg

0,2

NPK (4-5-20)
Rakeinen NPK-lannos
puutarha- ja
erikoiskasveille

NPK 2 (8-2-19)
Rakeinen NPK-lannos
puutarha- ja
erikoiskasveille

Extra (3-0-0)
Rakeinen hivenravinneseos
kaikkien kasvien
ravinnetäydennykseen

∙ K
 loorivapaa lannoite marjakasvien
perustamis- ja syyslannoitukseen, sekä
perunalle että avomaan vihanneskasveille.

∙ K
 loorivapaa lannoite marjakasvien
perustamis- ja syyslannoitukseen, sekä
perunalle että avomaan vihanneskasveille.

∙ K
 loorivapaa hivenainerikas lannoite
kaikille kasveille.

KÄYTTÖMÄÄRÄ:

KÄYTTÖMÄÄRÄ:

Kaikilla kasveilla viljavuustutkimukseen
perustuen 200-1000 kg/ha.

Kaikilla kasveilla viljavuustutkimukseen
perustuen 200-1000 kg/ha.

Kalsiumravinne
Rakeinen kalsiumravinne
∙ R
 unsaasti kalsiumia sisältävä
rakeinen lannoite.
Kalsium liukenee hitaasti kasvukauden aikana.
∙ Hyväksytty luomutuotantoon.

Ca/Mg-ravinne
Rakeinen kalsiummagnesium-ravinne

Ca/Mg+Zn-ravinne
Rakeinen kalsiummagnesium-ravinne

∙ P
 uutarha- ja erikoiskasvien kalsium ja
magnesium täydennyslannoitukseen
keväällä.
∙ Hyväksytty luomutuotantoon.

KÄYTTÖMÄÄRÄ:

KÄYTTÖMÄÄRÄ:

∙ P
 uutarha- ja erikoiskasvien kalsium ja
magnesium täydennyslannoitukseen
keväällä.
∙ Sisältää myös sinkkiä.
∙ Hyväksytty luomutuotantoon.

100-400 kg/ha.
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100-300 kg/ha.

KÄYTTÖMÄÄRÄ:
100-600 kg/ha.

KÄYTTÖMÄÄRÄ:
100-300 kg/ha.

LANNOITTEET

YARAN LANNOITTEET

Moniravinteiset peltolannoitteet

Typpilannoitteet sekä muu valikoima

Viljelijän Avena Bernerin myynnissä on Yaran monipuolinen
lannoitevalikoima. Yara NK 2 Hiven ja Yara Y24 lannoitteen saat
vain Viljelijän Avena Berneriltä!

YaraBela-typpilannoitteet ovat helposti levitettäviä ja turvallisia
käyttää ja varastoida. Niiden typpi ei haihdu pintalevityksessä
vaan tulee tehokkaasti kasvien käyttöön.

Yara Mila NK2 Hiven lannoitteessa on typen ja kalin lisäksi sopivassa suhteessa tärkeimpiä hivenravinteita kuten mangaania.
Yara Mila Y24 sopii viljojen, öljykasvien ja nurmien lannoitukseen
lohkoilla, joiden viljavuus on tyydyttävä tai parempi. Sopii myös
jaettuun lannoitukseen hyväkuntoisille maille. Sisältää 4 % rikkiä.

Kaikki Yara Suomen typpilannoitteet sisältävät sekä ammoniumettä nitraattityppeä. Ammoniumnitraattipohjaiset typpilannoitteet turvaavat kasvin tasapainoisen typensaannin. Nitraattityppi
on nopeasti kasvin käytettävissä heti levityksestä alkaen, sillä se
ei pidäty maahiukkasiin. Ammoniumtyppi puolestaan pidättyy
löyhästi maahiukkasiin. Se tulee käyttöön pienellä viiveellä ja
on käytettävissä pidempään, eikä ole altis huuhtoutumiselle.

YaraMila-lannoitteiden laatu on korkea. YaraMila lannoitteet valmistetaan Uudenkaupungin ja Siilinjärven tehtailla. Niiden fosfori
on peräisin Siilinjärven puhtaasta apatiitista. YaraMila –lannoitteille annetaan laatu- ja puhtaustakuu. Suomalaisen Työn Liiton
myöntämä Avainlippu –tunnus on merkkinä suomalaisesta työstä.

Valikoimistamme löydät myös kaikki Yaran lannoitteet erikoiskasveille, täydennyslannoitteet, metsälannoitteet sekä
maanparannusaineet.
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SÄÄSTÄ KALKILLA, ÄLÄ KALKISTA
tuote

laatu

tehdas

kostea

Kokkola

neutraloiva
kyky ca:ksi
laskettuna,

%

nopeavaikutteinen
neutraloiva
kyky

ravinteet,

%

ca

mg

37

≤2

MAANPARANNUSKALKIT
Nordkalk Aito Kalsiitti

37

22

Nordkalk Aito Magnesium

kostea

Lappeenranta

30

10

21

6

Nordkalk Aito Kalsiitti*

kostea

Lappeenranta

26

16

24

≤2

Nordkalk Aito Magnesium

kostea

Louhi

30

14

20

5

Nordkalk Aito Kalsiitti*

kostea ja kuiva

Louhi

36

20

35

≤2

Nordkalk Aito Kalsiitti

kostea ja kuiva

Parainen

33

32

32

≤2

Nordkalk Aito Kalsiitti

kostea

Raahe

38

19

37

≤2

Nordkalk Aito Dolomiitti

kostea ja kuiva

Siikainen

33

14

19

10

Nordkalk Aito Magnesium

kostea ja kuiva

Sipoo

33

24

27

3

Nordkalk Aito Kalsiitti*

kostea

Sipoo

33

25

31

≤2

Nordkalk Aito Kalsiitti

kuiva

Tytyri, Lohja

34

27

33

≤2

Nordkalk Aito Magnesium

kostea ja kuiva

Vampula

30

16

19

7

Nordkalk Aito Kalsiitti

kostea

Vampula

30

27

30

≤2

Nordkalk Aito Kalsiitti Plus

kostea

Vampula

34

30

33

≤2

Nordkalk Aito Magnesium

kostea ja kuiva

Vimpeli

31

16

23

4

Nordkalk Fostop Rakennekalkki

kostea

Sipoo

**

Nordkalk Fostop Rakennekalkki

kuiva

Tytyri, Lohja

**

Nordkalk Fostop Rakennekalkki

kostea

Vampula

**

kuiva

Parainen

36

≤2

RAKENNEKALKIT

RAKEINEN KALKKI
Nordkalk AtriGran

37

36

*) Talvikaudella saatavana rajoitetusti. Haitalliset raskasmetallit: Arseeni (As): alle 15 mg/kg, Elohopea (Hg): alle 0,05 mg/kg, Kadmium
(Cd): alle 0,3 mg/kg, Kromi (Cr): alle 20 mg/kg, Kupari (Cu): alle 30 mg/kg, Lyijy (Pb): alle 30 mg/kg, Nikkeli (Ni): alle 20 mg/kg, Sinkki
(Zn): alle 250 mg/kg
**) Reaktiivisen kalkin (CaO) määrä on vähintään 15%.
Hienousaste: 100 % < 2,00 mm, 50 % < 0,15 mm. Paitsi Aito Kalsiitti Kokkola: 100 % < 3,15 mm ja 50 % < 0,80 mm, Nordkalk Aito
Kalsiitti ja Magnesium Lappeenranta 100 % < 6,30 mm ja 50 % < 0,125 mm, Nordkalk Aito Kalsiitti Raahe 100 % < 5,00 mm ja 50 %
< 1,00 mm

www.nordkalk.fi
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Pyydä kalkkitarjous
Berneriltä!

Pyydä kalkkitarjous
Viljelijän Avena Berneriltä!

MAANPARANNUSAINEET

Pyydä kalkkitarjous
Berneriltä

Nordkalkkia
meille kiitos

Puhdas perusta suomalaiselle ruualle.
LASKE OIKEA KALKKIMÄÄRÄ
nordkalk.fi/kalkkilaattori
Member of Rettig Group
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LANNOITTEIDEN RAVINNESISÄLLÖT
PELTOLANNOITTEET

N-P-K %

S

B

YaraMila Y 1

27-1,3-4

3,3

0,02

0,0015

YaraMila Y 2

27-2,6-3

3

0,05

0,0015

YaraMila Y 3

23-3-8

3

0,02

0,0015

YaraMila Y 4

20-2-12

3

0,02

0,0015

YaraMila Y 5

20-4,6-10

3

YaraMila Y 6

15-6,5-12,5

YaraMila NK 1

25-0-7

0,5

4

0,02

YaraMila NK 2

22-0-12

0,7

3

0,05

1

YaraMila Y 3 HIVEN

23-3-6

Yara Y 4 HIVEN

20-2-11

Yara NK 2 HIVEN

21-0-10

YaraMila Y 24

24-2,2-4

TYPPILANNOITTEET

N-P-K %

Ca

Mg

Na

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Se

0,0015

3

0,8

0,0015
0,1

0,0015

6

0,05

0,3

0,05

0,0015

3,4

0,045

0,4

0,16

0,0015

3,4

0,07

0,4

0,25

0,0015

4
S

B

YaraBela SUOMENSALPIETARI

27-0-1

Ca

Mg
1

Na

4

0,02

0,0015

YaraBela SELEENISALPIETARI

27-0-1

1

4

0,02

0,0025

YaraBela AXAN (CAN+S)

27-0-1

4

YaraBela SULFAN N26, S14

26-0-0

14

YaraLiva NITRABOR (Kalksalpeter)

15-0-0

Yara TYPPILIUOS 390

N 390 g/l

KLOORIVAPAAT LANNOITTEET

N-P-K %

YaraMila HeVi 1
Yara HeVi 2

18,5
Ca

8-5-19

Cu

Mg

Na

2,5

10-1,9-24,5

S

B

Cu

12

0,05

0,05

12

0,030

11-4,6-18

1,6

10

0,050 0,03

12-4-17

1,8

10

0,040 0,035

YaraMila HeVi 6

14 -3- 15

2,5

10

0,020 0,05

Yara HeVi NK 1

11-0-24

12

0,030

Yara HeVi NK 2

14-0-21

11

UREA

46-0-0

KALIUMSUOLA

0-0-50

KALIUMSULFAATTI

0-0-41

Yara SUPERFOSFAATTI P20

0-20-0

STARTTIRAVINNE

12-23-0

Ferticare STARTTILIUOS

Ca

Mg

YaraMila METSÄN NP

25-2-0

1

YaraBela METSÄSALPIETARI  

27-0-1

1

N-P-K %

Ca

Ca

Yara BIOTIITTI

0-0-5

7

Yara APATIITTI

0-1-0

34

0-0,2-0

23

64

Se

Na

S

Fe

Mn

Mo

Zn

0,25
0,08

Se
0,0015

0,16

0,25

0

0,04

0,17

0

0,027

0,4

0,0010

0,16

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Se

S

B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Se

4

0,15

S

B

4-5,7-4
N-P-K %

Yara MAANPARANNUSKIPSI

Zn

18

METSÄLANNOITTEET

MAANPARANNUSAINEET

Mo

0,4

YaraMila HeVi 3

N-P-K %

Mn

0,3

Yara HeVi 4

TÄYDENNYSLANNOITTEET

Fe

Mg

Mg

Na

0,3
Na
10
18

0,1
Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

Se

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

ARIANE S

Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoista,
apilattomilta nurmilta, apilattomien nurmien suojaviljoista,
ja heinien siemenviljelyksiltä.
OMINAISUUDET: Ariane S on tehokas valmiste leveälehtisten siemenrikkakasvien
torjuntaan. Kolmen tehoaineen seos, klopyralidi, fluroksypyyri ja MCPA antaa erittäin
laajan tehon leveälehtisiin rikkakasveihin.

TEHOKKUUS: Ariane S tehoaa hyvin moniin vaikeasti torjuttaviin rikkakasveihin, kuten

pelto-ohdakkeeseen, peltovalvattiin, mataraan, saunakukkaan ja tattareisiin käyttösuosituksen ylimmillä annoksilla. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta. Klopyralidi
tehoaine antaa pitkäkestoista tehoa valvatin ja ohdakkeen torjuntaan, koska tehoaine
kulkeutuu juuristoon erittäin tehokkaasti.

RUISKUTUSOLOSUHTEET: Ruiskutus tehdään keväällä, kun lämpötila on yli +12 °C eikä

yöpakkasista ole pelkoa. Kylmän sääjakson aikana kannattaa ruiskutusta siirtää, jotta
saadaan valmisteen paras teho esiin. Ariane S tehoaa hyvissä, lämpimissä olosuhteissa
myös isoihin rikkakasveihin. Ruiskutuksen jälkeen on oltava poutaa kaksi tuntia, jotta
valmiste ehtii imeytyä rikkakasveihin. Teho näkyy parin päivän kuluttua ruiskutuksesta
ja parin viikon kuluessa rikkakasvit kuihtuvat kokonaan. Valmiste on sateenkestävä
kahden tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

VESIMÄÄRÄ: Viljan 3–4 lehtiasteelta 4–6 lehtiasteelle 150–200 l/ha ja tätä myöhäisemmissä ruiskutuksissa 200–400 l/ha.

KÄYTÖN RAJOITUKSET: Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korrenkasvun

alkua. Käsitellyn viljan olkia ei voi kompostoida tai käyttää kasvihuoneessa. Älä viljele
seuraavana vuonna herkkiä kasveja kuten perunaa ja hernettä. Ruiskutettaessa varo
tuulikulkeumaa erityisesti siemenperunan ja vihannesviljelysten läheisyydessä.

VAROAIKA: Nurmilla 30 vrk.
RESISTENSSINHALLINTA: Ariane S tehoaa kestävään pihatähtimökantaan erittäin
hyvin.

PAKKAUS/ TUKKUPAKKAUS: 5 l / 4 kpl, 20 l / 1 kpl
KÄYTTÖVINKIT: Pujon torjuntaan suositellaan tankkiseosta: Ariane S 2 l/ha + Sta-

rane XL 0,5 l/ha. Huomioi pelto-ohdakkeen torjunnassa käytettävä uusi käyttömäärä
2,5 l/ha. Uusintakylvössä pellolle voidaan kylvää viljaa, maissia tai muita heinäkasveja.
Alin varastointilämpötila 0 °C.

KÄYTTÖOHJE:

TEHOAINEET
MCPA 200 g/l
klopyralidi 20 g/l
fluroksipyyri 40 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään O.

Haitta

Teho

ahosuolaheinä, hatikka,
hevonhierakka, kiertotatar,
leinikki, linnunkaali, lutukka,
nokkonen, pelto-ohdake, peltoemäkki, peltokanankaali,
peltolemmikki, peltomatara,
peltotädyke, peltoukonnauris, piharatamo, pihatatar,
pihatähtimö, punapeippi,
ristikukkaiset, ruiskaunokki,
saunakukka (kevätitoinen),
savikka, siankärsämö,
ukontatar, valvatti, voikukka

5

pillike

4

koiranputki, pelto-orvokki,
saunakukka (talvehtiva)

3

juolavehnä, kylänurmikka,
luoho, polvipuntarpää

1

Syysviljat ja timotein
siemenviljelykset

varhain keväällä kasvun alkaessa

2,0–3,0 l/ha

Muiden heinien siemenviljelykset

varhain keväällä kasvun alkaessa

2,0–3,5 l/ha

Kevätviljat ja apilattomien
nurmien suojaviljat

viljan 3–4 lehtiasteella, ennen
viljojen korrenkasvun alkua

1,75–2,5 l/ha

Nurmet perustamisvuonna
(ilman suojaviljaa)

heinissä vähintään 3–4 lehteä,
rikkakasvit taimiasteella

1,75–2,0 l/ha

Vakiintuneet apilattomat
nurmet

keväällä rikkakasvien taimiasteella

2,0–3,5 l/ha

OLKIENKÄYTTÖRAJOITUS

Energiaheinät, ruokohelpi

perustamisvuonna

1,75–2,0 l/ha

Energiaheinät, ruokohelpi

Valmisteella käsiteltyjä kasvinosia ei saa
käyttää kasvihuoneessa eikä kompostissa.

kylvöää seuraava kevät

2,0–3,0 l/ha

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Ariane S on sateenkestävä kahden tunnin
kuluttua ruiskutuksesta
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BASAGRAN SG

Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai sinimailasta
sisältävistä nurmista ja niiden suojaviljoista, vilja-herneseosviljoista, apila- ja sinimailasviljelyksiltä, palkokasvi-,
avomaankurkku-, pellava-, istukas- ja taimisipuli- sekä
mäkikuismaviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Basagran SG on kosketusvaikutteinen ja tehoaa parhaiten siemenrikkakasvien taimiin
sirkkalehtiasteelta 2–3-lehtiasteelle saakka ja ruiskutettuna lämpimällä säällä. Pensaspapua ja avomaankurkkua ei vioitusriskin vuoksi saa ruiskuttaa aurinkoisella säällä.
Vaikutus rikkakasveihin alkaa näkyä n. viikon kuluttua ruiskutuksesta.

TEHOKKUUS:
Tehoaa hyvin peltomataraan, saunakukkaan, kamomillasaunioon, ristikukkaisiin rikkakasveihin, pihatähtimöön ja peltohatikkaan. Teho savikkaan ja pillikkeisiin vaihtelee.

TEHOAINEET

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään C3.

Teho on paras kostealla ja lämpimällä säällä (väh. +15 °C), kun rikkakasvit ovat hyvässä
kasvussa. Suositeltavinta on ruiskuttaa aamulla tai illalla. Viljelykasvin vioitusriski
lisääntyy hyvin lämpimällä säällä. Ruiskutuksen jälkeen tulee olla sateetonta vähintään
6 tuntia. Yöhallan uhatessa ja sen jälkeen ei saa ruiskuttaa.

VESIMÄÄRÄ:
300–400 l/ha

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
3 kg / 4 kpl

bentatsoni 870 g/kg

Haitta

Teho

hatikka, peltomatara,
pihatähtimö, ristikukkaiset,
saunakukka (kevätitoinen)

5

linnunkaali, peltoemäkki,
peltolemmikki, savikka,
ukontatar, valvatti

4

kiertotatar, leinikki, pillike,
punapeippi

3

hevonhierakka, voikukka

2

pelto-ohdake, pelto-orvokki,
pihatatar

1

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
kuusi tuntia ruiskutuksesta.
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KÄYTTÖOHJE:
Suojaviljan kanssa tai ilman sitä
perustettavat apilaa tai sinimailasta
sisältävät nurmet sekä apila- ja
sinimailasviljelykset

Ruiskutus kylvövuonna, kun sinimailasessa tai apilassa on
sirkkalehtien lisäksi 1–3 kasvulehteä tai, kun heinän oras on
2–3-lehtiasteella.

1,4–1,7 kg

Vilja–herne-seosvilja

Ruiskutus, kun vilja on 2–3-lehtivaiheessa ja herne 5–8 cm:n
korkuista.

1,1–1,7 kg

Apilaa tai sinimailasta sisältävät
nurmet sekä apilan ja sinimailasen
siemenviljelykset

Ruiskutus aikaisin keväällä kasvun alettua.

1,1–1,7 kg

Herne

Ruiskutetaan aikaisella taimiasteella hernekasvuston ollessa
5–8 cm:n korkuista.

1,1–1,7 kg

Härkäpapu

Ruiskutetaan aikaisella taimiasteella, kun siinä on 2–4
kasvulehteä

1,1–1,7 kg

Pensaspapu

Ruiskutetaan, kun siinä on 2 kasvulehteä.

1,1–1,7 kg

Istukas- ja taimisipuli. Ei sovellu
varhaisviljelyyn

Ruiskutetaan sipulin 3–4-lehtivaiheessa

1,1 kg

Avomaankurkku

Ruiskutetaan, kun taimessa on 1–2 kasvulehteä, tavallisesti 3–4
viikon kuluttua kylvöstä. Ruiskutuksen saa tehdä vasta 5–7 vrk
harson poistamisen jälkeen.

1,4–1,7 kg

Pellava

Ruiskutetaan 5–6 cm:n korkuisena

1,4–1,7 + Sito Plus 0,2 l/ha

Avomaankurkku

Taimessa on 1–2 kasvulehteä, tavallisesti 3–4 viikon kuluttua
kylvöstä, vasta 5–7 vrk harson poistamisen jälkeen

1,4–1,7 kg

Mäkikuisma

Kylvö- tai istutuskesänä, sen ollessa vähintään 3 cm

1,1–1,4 kg
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BETANAL® SE

Rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikkaalta
sekä mansikalta.
OMINAISUUDET:
Betanal SE vaikuttaa rikkakasveihin vain lehtien kautta. Kuivissa kasvuoloissa torjuntateho vai jäädä heikoksi, mutta helteisissä ja kosteissa oloissa sokeri- ja punajuurikas
ovat alttiita vioituksille. Paras teho saavutetaan lämpimällä säällä (+10 – +20 °C). Ruiskutusta ei saa tehdä kuumalla ilmalla (yli +20 °C) voimakkaassa auringonpaisteessa, vaan
mieluummin aamulla tai aamuyöstä ei kuitenkaan kasteiseen kasvustoon. Kylmissä
ruiskutusoloissa päästään parhaaseen tulokseen ruiskuttamalla aamu- tai keskipäivällä.
Sateen välittömästi uhatessa sekä pakkasyön jälkeen on ruiskutusta siirrettävä. Mansikalla Betanal SE voidaan ruiskuttaa yli koko mansikkamaan myös muovikateviljelmillä.

TEHOKKUUS:
Betanal SE tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin niiden ollessa pienellä taimella:
savikka, pillike, ristikukkaiset rikkakasvit ja peltovillakko. Valmisteen teho on heikko
pihatattareen ja mataroihin. Teho on riittämätön sirkkalehtiasteen jälkeen myös linnunkaaliin, saunakukkaan, kierto- ja ukontattareen, peltoemäkkiin, peltohatikkaan,
orvokkeihin ja peippiin. Laajemman tehon saamiseksi sokerijuurikkaalla Betanal SE
voidaan sekoittaa Betanal Progressin, Tramatin, Goltixin tai Safarin kanssa.

VESIMÄÄRÄ:
150–200 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Punajuurikas on ruiskutettava viimeistään sen ollessa 4-lehtiasteella. Betanal
SE -valmisteen suurin annostelu samalla lohkolla yhden kasvukauden aikana on
6,0 l/ha (fenmedifaamia 960 g/ha). Pohjavesirajoitus.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 2 kpl

TEHOAINEET
fenmedifaami 160 g/l
Tuote kuuluu tehoaineryhmään C1.

Haitta

Teho

pillike

5

pelto-orvokki, pihatähtimö,
punapeippi, ristikukkaiset,
savikka

4

peltovillakko, pihasaunio

3

hatikka, kiertotatar,
kylänurmikka, linnunkaali,
nokkonen, peltoemäkki,
peltolemmikki, peltomatara,
pihatatar, ukontatar

2

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.
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KÄYTTÖOHJE:
Juurikas harvemmin kuin joka toinen
vuosi: 1. käsittely

0,9 l Betanal SE + 1,5–2,0 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Juurikas harvemmin kuin joka toinen
vuosi: 2. käsittely

0,9 l Betanal SE + 1,5–2,3 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Juurikas harvemmin kuin joka toinen
vuosi: 3. käsittely

1,0 l Betanal SE + 1,5–2,5 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Juurikas joka toinen vuosi : 1. käsittely

1,0 l Betanal SE + 1,0–1,2 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Juurikas joka toinen vuosi: 2. käsittely

1,5 l Betanal SE + 1,0–1,5 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Juurikas joka toinen vuosi : 3. käsittely

1,5 l Betanal SE + 1,0–1,5 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Juurikas joka vuosi: 1. käsittely

1,5 l Betanal SE + 0,9 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Juurikas joka vuosi: 2. käsittely

1,5 l Betanal SE + 0,9 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Juurikas joka vuosi: 3. käsittely

1,6 l Betanal SE + 1,0 l Betanal Progress + 1,0 l Goltix + öljy

Punajuurikas

Kertaruiskutus: aikaisintaan, kun
punajuuressa ensimmäiset kasvulehdet ja
rikkakasveissa 2–4 lehteä

5,0–5,5 l yksinään tai tankkiseoksena Goltixin kanssa on Betanal
SE määrä seoksessa 3,0 l

Punajuurikas

Kaksi ruiskutusta: Ensimmäinen
ruiskutus tehdään, kun punajuurikas ja
rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Toinen
ruiskutus tehdään, kun uudet taimettuneet
rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella.

2 x 2,5–3,0 l, tankkiseoksena Goltixin kanssa käyttömäärät ovat
molemmissa ruiskutuksissa 2,0–2,5 l/ha Betanal SE:tä +
1,5–2,5 kg/ha Goltixia

Mansikka

Rikkakasvien ollessa pieniä, enintään
3,0 l
2-lehtiasteella. Voidaan ruiskuttaa muovin
päälle. Uusilla istutuksilla käytetään mansikan taimien juurtumisen jälkeen. Satoa
tuottavilla viljelyksillä käytetään keväällä
viimeistään mansikan kukinnan alussa ja/
tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen.

Sokerijuurikas

Sokerijuurikas

Sokerijuurikas

VASTUUKLAUSUULI:
Käyttäjä on aina velvollinen tarkastamaan aineiden käyttöohjeen ennen käyttöä. Monet eri tekijät vaikuttavat kasvinsuojeluaineiden
toimivuuteen. Tällaisia tekijöitä on mm. sääolot ja maalaji, viljelykierto, viljelykasvien eri lajikkeet, ruiskutusajat, käytettävät vesimäärät,
ruiskutusveden laatu, tankkiseokset muiden aineiden kanssa sekä viljelijän ammattitaito. Maahantuoja vastaa, että alkuperäispakkauksessa oleva ja käyttöohjeen mukaisesti varastoitu valmiste on ilmoitetun kaltainen. Varaamme oikeuden muuttaa tätä opasta
ilman erillistä ilmoitusta.
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

BROADWAY

Leveälehtisten sekä heinämäisten rikkakasvien torjuntaan
rukiilta, ruisvehnältä sekä syys- ja kevätvehnältä.
OMINAISUUDET:
Broadway on markkinoiden laajatehoisin valmiste, jolla on erittäin hyvä teho tavallisiin
viljapellon rikkakasveihin sekä moniin heinämäisiin rikkakasveihin. Raemainen aine on
helppo annostella. Valmisteella on viljan kortta lyhentävä ominaisuus.

TEHOKKUUS:
Broadway tehoaa heinämäisiinkin kasveihin kuten juolavehnä, hukkakaura, luoho, timotei,
nurminata, rikkapuntarpää, raiheinä ja ruiskattara sekä leveälehtisiin rikkakasveihin
kuten matara, saunakukka, pihatähtimö, ristikukkaiset, pelto-orvokki, tattareet ja
jauhosavikka. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta ja siksi niiden on oltava
ruiskutushetkellä taimella. Ruiskutus on kuitenkin tehtävä ennen viljan korrenkasvun
alkua, jotta kasvusto ei liiaksi peitä rikkakasveja. Valmistetta voidaan käyttää kaikilla
maalajeilla.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Paras ruiskutusteho saadaan kun ruiskutetaan rikkakasvit niiden ollessa aktiivisessa
kasvussa. Tähän on kiinnitettävä huomiota etenkin syysviljan aikaisessa ruiskutuksessa.
Hyvät kosteusolosuhteet ja yli +8 °C ilman lämpötila parantavat tehoa. Kasvusto, joka
kärsii kylmyydestä, kuivuudesta liiasta vedestä, tuhohyönteisistä tai jostakin muusta
stressitekijästä, ei saa ruiskuttaa. Muiden kasvien läheisyydessä ole varovainen ja vältä
tuulikulkeumaa. Broadway on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Broadway-valmistetta ei saa ruiskuttaa vioitusvaaran takia valmisteiden Tilt tai Bumper,
eikä nestemäisten typpilannoitteiden tai metsulfuroni- valmisteiden eikä muiden korrensääteiden kuin CCC-valmisteiden kanssa tankkiseoksena. Rehevissä kasvustoissa
voidaan käyttää tankkiseoksessa pienintä CCC-annosta. Suositeltava ruiskutusväli
näihin aineisiin on vähintään 7 päivää (Ally ja Ally Class). Jos Broadway-valmisteella
keväällä käsitelty kasvusto joudutaan hävittämään, saa samalle lohkolle käsittelyvuonna
kylvää viljaa, maissia tai raiheinää. Käsittelyä seuraavana vuonna ei ole viljelyrajoituksia
millekään kasville.

RESISTENSSINHALLINTA:
Saman vuonna ei saa samalla lohkolla käyttää muita ALS-inhibiittoreita heinämäisten
rikkasvien torjuntaan.

PAKKAUS/ TUKKUPAKKAUS:
1 kg/ 10 kpl

KÄYTTÖVINKIT:

TEHOAINEET
pyroksulaami 68,3 g/kg
florasulaami 22,8 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään B.

Haitta
hukkakaura, kiertotatar,
luoho, peltolemmikki,
peltomatara, pihatatar,
pihatähtimö, ristikukkaiset,
ruiskaunokki, saunakukka
(kevätitoinen), saunakukka
(talvehtiva), savikka,
ukontatar

5

linnunkaali, pelto-orvokki,
peltoemäkki, pillike,
punapeippi, voikukka

4

juolavehnä, pelto-ohdake,
piharatamo, valvatti

3

hatikka, kylänurmikka,
polvipuntarpää

2

Lohkolla olevat isot saunakukat, ohdakkeet ja valvatit torjut tankkiseoksella Broadway
150 g/ha + Primus 25 ml/ha. Ohdake- ja valvattitehon varmistamiseksi voidaan Broadwayn
kanssa käyttää tankkiseoksena MCPA:ta. Kaada Broadway-valmiste hitaasti puolitäyteen
ruiskuun, sekoita ja täytä ruisku. Lisää Dassoil-kiinnite viimeisenä ruiskuun. Nopea
Broadwayn kaato tankkiin voi aiheuttaa paakun ruiskun pohjalle.

VAROITUKSET

KÄYTTÖOHJE:

SATEENKESTO

Syysvehnä ja ruis

pensomisasteella, ennen
korrenkasvun alkua (BBCH 21–32)

165–220 g/ha +
Dassoil-kiinnite 0,5 l/ha

Kevätvehnä ja
kevätruis

pensomisasteella, ennen
korrenkasvun alkua (BBCH 21–32)

150 g/ha + Dassoilkiinnite 0,5 l/ha
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Teho

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.
Broadway on sateenkestävä tunnin
kuluttua ruiskutuksesta.

Broadway
-Tehoa heinämäisiin
ja leveälehtisiin
rikkakasveihin
TM

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
OGRÄSMEDEL

BroadwayTM on ainutlaatuinen
valmiste syys- ja kevätvehnän,
rukiin ja ruisvehnän heinämäisten
ja leveälehtisten rikkakasvien
torjuntaan.

Yksi ruiskutus, jolla saadaan tehoa

Lisää vain kiinnitteeksi Dassoil.
Tehoa saadaan aikaisin keväällä
heti kun rikkakasvit ovat kasvussa.

• Leveälehtisiin rikkakasveihin mm.
matara, talvehtineet saunakukat,
orvokki, pihatähtimö, pillike, lutukka
ja savikka.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Huomioi kaikki varoituslauseet ja -merkit.
Broadway: Tehoaineet: pyroksulaami 68,3 g/kg ja florasulami 22,8 g/kg.

• Heinämäisiin rikkakasveihin mm.
juolavehnä, hukkakaura, ruiskattara,
luoho, nurminata, rikkapuntarpää,
raiheinä

OTA YHTEYTTÄ
facebook.com/cortevaFI

Aki Niemelä
040 128 1213
Päivi Peltouori
040 589 0311

corteva.com

, ™ Trademarks of DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

BRONCO

Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien
riviväleistä, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä
alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
OMINAISUUDET:
Bronco vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta, joten rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Juolavehnässä
tulee olla vähintään 3-4 vihreää lehteä (10–15 cm korkeaa). Monivuotiset rikkayrtit
torjutaan juuri ennen niiden kukintaa tai sen aikana, kuitenkin aina ennen rikkakasvien
tuleentumista. Hukkakaura torjutaan viimeistään sen tullessa röyhylle.

TEHOKKUUS:
Torjuttavien kasvien tulee olla hyvässä kasvussa. Käyttömäärä valitaan käyttökohteen
ja torjuttavien rikkakasvien perusteella.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta tai sade heti ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää
tehoa. Maata ei saa muokata ennen ruiskutusta. Ruiskutuksen jälkeen maa voidaan kyntää tai muokata vasta, kun rikkakasvien väri on muuttunut punavioletiksi tai keltaiseksi,
tavallisesti noin 2-4 viikon kuluttua ruiskutuksesta.
Valmiste ei tehoa jäätyneessä kasvustossa. Halla ei kuitenkaan heikennä tehoa, jos
ruiskutus tehdään sulaneeseen kasvustoon.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

TEHOAINEET
glyfosaatti 360 g/l
(glyfosaatin kaliumsuolana)
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään G.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Sateenkestävä 6 tunnin kuluttua.

Viljelemättömillä alueilla, jotka sijaitsevat tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön
soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II), valmistetta tulee käyttää vain
pesäkekäsittelynä.

PAKKAUS/ TUKKUPAKKAUS:
20 l / 1 kpl, lavalla 32 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Viljelysmaat ennen kevätkylvöä tai
-istutusta tai sadonkorjuun jälkeen
Kynnettävät nurmet
Muokkaamaton kesanto
Viljapellot puinnin yhteydessä
Sokerijuurikas- ja perunaviljelykset
ennen viljelykasvin taimettumista
Puutarhakasvien rivivälit
Hedelmätarhat

Ruiskutus tehdään, kun juolavehnässä on vähintään 3 lehteä.

3,0 l/ha

Jos hävitettävänä on huonosti talvehtinut syysvilja ja/tai vastataimettuneet
rikkayrtit, ruiskutetaan lohko kasvun alettua, kun kasvupisteet ovat vihreät.
Sadonkorjuun jälkeen.
Heinä – syyskuu. Käyttömäärä riippuu torjuttavista rikkakasveista.
Heinä – elokuu. Käyttömäärä riippuu torjuttavista rikkakasveista.
Ruiskutus viljoilla puinnin yhteydessä on sallittu ainoastaan tarkoitukseen
kehitetyillä laitteilla ja laitteiden käyttöohjeita noudattaen.
Sokerijuurikas-ja perunaviljelyssä ruiskutus tehdään istuttamisen jälkeen
ennen kuin viljelykasvi nousee pinnan yläpuolelle.
Ruiskutusajankohta: paras teho saadaan, kun ruiskutus tehdään epätoivotun
kasvillisuuden ollessa hyvässä kasvussa. Suojaa säilytettävä kasvillisuus
huolellisesti.
Ruiskutus tulee tehdä joko ennen hedelmäpuiden kehitysvaihetta 71 tai
kehitysvaiheen 89 jälkeen.
Heinä – elokuu. Käyttömäärä riippuu torjuttavista rikkakasveista.

1,5–2,0 l/ha

Viljelemättömät alueet
Sivelykäsittelynä kasvukauden
aikana viljelysmailta, monivuotisten Sivelykäsittelyä käytetään viljelykasvien seassa kasvavien rikkakasvien ja
kasvien alustoilta ja riviväleistä sekä muun ei toivotun kasvillisuuden torjuntaan.
metsänviljelyssä.

3,0–8,0 l/ha
3,0–8,0 l/ha
3,0–8,0 l/ha
3,0–8,0 l/ha
2,0–3,5 l/ha
1,5–3 l/ha
4,0–8,0 l/ha
4,0–8,0 l/ha
Käyttöväkevyys:
35-50 %
laimennettuna
veteen

Metsänviljely

Käytetään vesakontorjuntaan lehvästöruiskutuksena heinä-syyskuussa,
kantokäsittelynä ja taskutuksena sekä ruohovartisten kasvien torjuntaan.
Pellon metsitys: katso käyttöhjeen kohta muokkaamaton kesanto ja
viljelemättömät alueet.

2,0–3,0
kantokäsittelyssä
2 dl/10 l vettä
Taskutuksessa
30–50 % liuos

Hukkakaura

Kesannossa ja viljelemättömillä alueilla.

2,0–3,0 l/ha
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

BUCTRIL 225 EC

Rikkakasvien torjuntaan viljoilla. Kevätkäytössä Buctril
sopii seoksiin pienannosaineiden kanssa täydentämään
tehoa ja ehkäisemään kestävien rikkakasvikantojen
syntyä. Sopii myös syyskäsittelyyn syysviljoilla.
OMINAISUUDET:
Buctril tuo monipuolisuutta viljan rikkatorjuntaan ja kestävien rikkakasvikantojen synnyn
ehkäisyyn, koska sen tehoaineen vaikutustapa on erilainen kuin muiden. Seoksessa
esimerkiksi Sekatorin kanssa se tuo lisätehoa tatarlajeihin, savikkaan, peippiin, orvokkiin,
emäkkiin ja vesiheinään.
Syysviljojen syyskäytössä Buctril tehoaa esimerkiksi pieniin saunakukantaimiin ja ne eivät
pääse talvehtimaan. Tämä helpottaa kevään kasvinsuojelutoimia, koska mahdollisen
kevätrikkatorjunnan ainevalinta ja käyttömäärää voidaan tehdä vapaammin. Syyskäsittely
tehdään maalajista ja olosuhteista riippuen noin 3-4 viikon päästä kylvöstä. Tällöin
rikkakasvit ovat itäneet, mutta ne ovat vielä pieniä. Viileät säät eivät rajoita Buctrilin
tehoa, koska se toimii jo +2 asteessa.

TEHOAINEET

Buctril voidaan sekoittaa hukkakaura-aineiden, kuten Puma Extran kanssa. Se sopii
myös seoksiin useiden hivenravinteiden, tautiaineiden ja korrensääteiden kanssa. Buctril
on nestemäinen valmiste, joka on toiminta tavaltaan lehtivaikutteinen. Jälkikasvirajoituksia valmisteella ei ole millekään viljelykasville (esim. viljat, rypsi, rapsi, peruna tai
sokerijuurikas).

VAROITUKSET

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

bromoksiniili 225 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään C3.
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

1 l / 12 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Viljat: kevätkäsittely 3-4 -lehtivaiheesta korrenkasvun alkuun pienannosaineen kanssa 0,35-0,7 l/ha. Esimerkiksi ohralle, vehnälle ja rukiille Sekator OD 75 ml/ha + Buctril
0,5 l/ha tehoaa laaja-alaisesti rikkakasveihin. Kauralle seoskumppaniksi sopii esimerkiksi
Classic SX 15 g/ha. Kiinnitettä ei tarvita.
Syysviljoilla syyskäsittely tehdään rikkojen ollessa pieniä annoksella 0,35-0,7 l/ha.

TEHO:
Emäkki

Hatikka

Kiertotar

Linnunkaali

Matara

+++

++

+++

+++

+(+)

Orvokki

Peippi

Pihatähtimö

Pillikkeet

Ristikukkaiset

+++

+++

+++

+++

+++

Saunakukka,
kevätitoinen

Savikka

Ukontatar

++

+++

+++

Lähde: Proagria 2017.
Teho: +++ = Erinomainen (90–100 %), ++ = Hyvä (70–90 %), + = Tyydyttävä (50–70 %)
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

BUTISAN S

Rikkakasvien torjuntaan syysrapsi-, kevätrapsi-,
kevätrypsi-, sinappi- ja kukkakaaliviljelmiltä.
OMINAISUUDET:
Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin pääasiallisesti maan kautta ja tehoaa runsashumuksisilla mailla, kun rikkakasvit ovat pienellä taimella. Tehoaa vain kosteassa maassa. Runsas
sade ruiskutuksen jälkeen voi ohimenevästi vioittaa viljelykasvia.

TEHOKKUUS:
Tehoaa hyvin linnunkaaliin, peippiin, peltohatikkaan, pillikkeeseen, pihatähtimöön, saunioihin ja mataraan, mutta teho savikkaan ei ole riittävä. Heinämäisistä rikkakasveista
valmiste tehoaa kylänurmikkaan.

VESIMÄÄRÄ:
200–400 l/ha

TEHOAINEET

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

metatsaklori 500 g/l

5 l / 4 kpl

Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään K3.

VAROAJAT:
Retiisi ja nauris 70 vrk, piparjuuri 65 vrk.
Salaattia tai muita lehtivihanneksia voi kylvää käsitellylle alueelle aikaisintaan 120 päivän
kuluttua käsittelystä. Jos käsitellylle lohkolle kylvetään samana vuonna syysviljaa, ei sen
olkia tule käyttää kasvihuoneessa kasvualustana.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Vioitusvaaran vuoksi vältettävä ruiskutusta viljelykasvin taimettumisvaiheessa. Vaarallista muille viljelykasveille. Jos maan pinta on jäänyt muokkauksessa hyvin kokkareiseksi,
suositellaan vioitusongelmien välttämiseksi ruiskutusta rypsin ja rapsin 3–4-lehtiasteella.

KÄYTTÖOHJE:
Kevätrypsi,
-rapsi, syysrapsi ja
sinappi

Kylvön jälkeen ennen taimettumista - kasvustossa
8 -kasvulehteä (BBCH 0-18).

1,5 l/ha

Kukkakaaliviljelykset

Ennen rikkakasvien taimettumista, 8–10 vrk
istutuksesta, kun kaalintaimet ovat juurtuneet.
Pottitaimet 1–2 vrk istutuksesta.

1,5 l/ha

Kerä-, parsa-,
ruusu-, kiinan-,
lehti- ja kyssäkaaliviljelykset
(Minor use
käyttölupa)

Ruiskutus ennen rikkakasvien taimettumista 8-10
vrk:n kuluttua istutuksesta, kun kaalintaimet ovat
juurtuneet. Pottitaimia käytettäessä valmiste
ruiskutetaan 1-2 vrk:n kuluessa istutuksesta.

1,5 l/ha

Lanttu- ja
naurisviljelykset
(Minor use
käyttölupa)

Ruiskutus heti lantun ja nauriin kylvön jälkeen. Myöhäisempi ruiskutus voi vioittaa lanttua ja naurista.
Maan tulee olla kostea ruiskutettaessa. Multavilla
tai savisilla mailla teho voi olla riittämätön.

1,5 l/ha

Retiisiviljelykset
(Minor use
käyttölupa)

Ruiskutus heti retiisin kylvön jälkeen, ennen
taimettumista.

1,5 l/ ha

Piparjuuri
(Minor use
käyttölupa)

Ruiskutus noin 3 päivää istutuksen jälkeen niin
kauan, kun piparjuuret eivät ole taimettuneet.

1,5 l/ ha

Kitupellava
(Minor use
käyttölupa)

Ruiskutus kitupellavan taimettumisen jälkeen
(BBCH 09 eteenpäin)

1,5 l/ ha

Haitta
hatikka, kylänurmikka, linnunkaali, luoho, pihatähtimö,
punapeippi, saunakukka
(kevätitoinen)

5

hukkakaura, peltolemmikki,
peltomatara, pillike,
ukontatar

4

kiertotatar, leinikki, savikka

3

hevonhierakka, juolavehnä,
peltoemäkki, pihatatar

2

pelto-ohdake, pelto-orvokki,
ristikukkaiset, valvatti,
voikukka

1

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Kuusi tuntia ruiskutuksesta.

Tuotteen Minor use käyttölupa voimassa 31.7.2020 saakka. Tarkista ajantasaiset käyttöohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

BUTISAN TOP

Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksillä.
OMINAISUUDET:
Butisan Top on systeemisesti vaikuttava rikkakasvien torjuntaan tarkoitettu valmiste,
joka tehoaa sekä leveälehtisiin että heinämäisiin rikkakasveihin. Valmiste vaikuttaa sekä
maan että lehtien kautta. Tehoaa parhaiten rikkakasvin varhaisessa kehitysvaiheessa,
kun niissä on enintään 1–2 kasvulehteä. Butisan Top- valmistetta ei pidä ruiskuttaa
aurinkoisella säällä tai kosteille lehdille (vahakerroksen vaurioitumisen vaara). Onnistunut torjuntatulos edellyttää riittävää kosteutta maassa. Maan multa- ja savipitoisuus
vaikuttaa tehoon. Maan korkea humuspitoisuus heikentää maavaikutusta. Multamailla
ruiskutetaan taimettumisen jälkeen. Ruiskutettaessa kylvön ja taimettumisen välisenä
aikana tulee kylvöpohjan olla tasainen. Mikäli rakenne on kokkareinen tai multaus huono,
on ruiskutus syytä tehdä taimettumisen jälkeen. Peltoa ei saa jyrätä ruiskutuksen jälkeen.
Valmiste voi kosteissa oloissa vioittaa rypsiä. Satotappiot ovat harvinaisia. Runsaat
sateet heti ruiskutuksen jälkeen voivat aiheuttaa kasvun pysähtymisen. Tavallisesti
kasvusto toipuu kuitenkin nopeasti. Myöhään kylvettyjen öljykasvien toipuminen voi
olla vaikeampaa. Rypsi on herkempi kuin rapsi. Ruiskuttamista taimettumisvaiheessa
ei suositella tehtäväksi hallan vaaran aikana (vahakerros voi vaurioitua).

TEHOKKUUS:
Tehoaa hyvin linnunkaaliin, peippiin, peltohatikkaan, pillikkeeseen, pihatähtimöön,
saunioihin ja mataraan, mutta teho savikkaan ei ole riittävä. Heinämäisistä rikkasveista
valmiste tehoaa kylänurmikkaan, luohoon ja rikkapuntarpäähän. Jauhosavikkaan teho
on riittämätön erityisesti kuivissa oloissa. Teho mataraan on erittäin hyvä sekä ennen
taimettumista että taimettumisen jälkeen.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
metatsaklori 375 g/l
kvinmerakki 125 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään K3 ja O.

Haitta

Teho

200–400 l/ha

kylänurmikka, peltomatara

5

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:

pihatähtimö, pillike,
punapeippi, saunakukka
(kevätitoinen), saunakukka
(talvehtiva), savikka

4

kiertotatar, lutukka,
pelto-orvokki

3

linnunkaali, peltoemäkki

2

Mikäli syysöljykasvit ovat tuhoutuneet talven aikana ja Butisan Top -valmistetta on
käytetty elokuun aikana, voidaan valinnainen kasvi, ei kuitenkaan sokeri- tai punajuurikas, kylvää keväällä normaalin maanmuokkauksen jälkeen. Keveillä mailla tulee välttää
korsiviljaa - sen sijaan voi kylvää kevätöljykasveja, hernettä, papuja, kaalikasveja, maissia
tai perunaa. Vain näitä kasveja voidaan viljellä mahdollisen Butisan Top -valmisteella
käsiteltyjen kevätöljykasvialojen uudelleenkylvön jälkeen. Butisan Top -käsiteltyjen
syys- ja kevätöljykasvien jälkeen voidaan suorakylvää syysvehnää.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

VAROITUKSET

KÄYTTÖOHJE:
Kevät- ja syysöljykasvit

Viljelykasvin kylvöstä taimettumiseen

1,5–2,0 l/ha

Kevät- ja syysöljykasvit

Erittäin hyvissä kosteusoloissa:
Paha kuivuus: ruiskuta sateen jälkeen tai
odota taimelle tuloa

1,5–1,75 l/ha

Kevät- ja syysöljykasvit

Viljelykasvin taimettuminen – sirkkalehti
vaihe

1,5–2,0 l/ha

Kevät- ja syysöljykasvit

Viljelykasvin 1–2-lehtivaihe

2,0 l/ha

Kevät- ja syysöljykasvit

Multamailla, vain viljelykasvin 1–2-lehtivaihe 2,0 l/ha

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET
Käyttö on sallittu vain joka kolmas vuosi
samalla kasvulohkolla.
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CANTOR

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja
apilattomien nurmien suojaviljoista.
OMINAISUUDET:
Cantor on kahden tehoaineen käyttövalmis seos, kevätviljojen rikkakasvitorjuntaan.
Valmisteen tehoaineet florasulaami ja 2,4 D toimivat myös viileissä olosuhteissa. Valmiste
on hellävarainen viljalle.

TEHOKKUUS:
Cantor-valmisteen tehoaineet täydentävät toisiaan ja antava laajan tehon yleisimpiin
viljapellon rikkakasveihin, kuten matara, saunakukka, pihatähtimö ja ristikukkaiset
rikkakasvit. Molemmat tehoaineet toimivat viileässä, erityisesti florasulaami, joka tehoaa
jo +2 °C lämpötiloissa.Myös fenoksihappoihin kuuluva 2,4 D tehoaa viileissä olosuhteissa.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Cantor tehoaa jo viileissä +5 °C olosuhteissa. Viileässä tehon näkyminen kestää hieman
pidempään kuin lämpimissä olosuhteissa, jossa teho rikkakasveihin on nähtäissä jo parin
päivän kuluttua. Valmisteen käyttöaika on 2-lehtiasteelta alkaen aina 2-solmuasteelle
saakka. Käyttöajan alussa pensomisasteella käyttömäärä on 0,4 l/ha, jolloin saadaan
hyvä teho siemenrikkakasveihin. Korrenkasvun alussa käyttömäärä on 0,6 l/ha, jolloin
saadaan tehoa peltoohdakkeeseen ja peltovalvattiin, sekä simenrikkakasveihin..

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Kuivuudesta, märkyydestä, helteestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa ei pidä
ruiskuttaa. Valmistetta ei voi käyttää seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja.

RESISTENSSINHALLINTA:
Cantor tehoaa kestävään pihatähtimökantaan ja ehkäisee resistenssin syntymistä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
3 l / 4 kpl 5 l/ 4 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Cantorin teho peippiin ja hatikkaan on heikko, tämän johdosta käytä tankkiseosta: Cantor
0,4 l/ha + 10–12 g/ha Classic SX. Jos ruiskutettu kasvusto joudutaan rikkomaan, voidaan
samalle lohkolle kylvää viljaa. Alin varastointilämpötila 0 °C.

KÄYTTÖOHJE:
Kevätviljat

2-lehtiasteelta alkaen aina 2-solmuasteelle
saakka (BBCH 12-32)

0,4–0,6 l/ha

TEHOAINEET
florasulaami 6,25 g/l
2,4 D 300 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään B ja O.

Haitta

Teho

kiertotatar, linnunkaali,
peltomatara, pihatähtimö,
ristikukkaiset, saunakukka
(kevätitoinen), savikka

5

peltolemmikki, pihatatar,
pillike, ruiskaunokki,
saunakukka (talvehtiva),
ukontatar, voikukka

4

hatikka, pelto-ohdake,
pelto-orvokki, peltoemäkki,
piharatamo, punapeippi,
valvatti

3

juolavehnä, kylänurmikka,
luoho, polvipuntarpää

1

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Cantor on sateenkestävä tunnin kuluttua
ruiskutuksesta.

JÄLKIKASVIRAJOITTEET
Jos kasvusto joudutaan rikkomaan,
voidaan lohkolle kylvää vain viljaa.
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CLAMOX

Rikkakasvien torjuntaan imatsamoksia kestäviltä
CLEARFIELD (CL) kevätrypsi- ja kevät- ja
syysrapsilajikkeilta.
OMINAISUUDET:
Clamox:in teho tärkeimpiin kevätrapsin ja -rypsin rikkoihin, kuten jauhosavikkaan, rikkasinappiin, mataraan ja pillikkeeseen on erittäin hyvä. Käsittely voidaan tehdä kasvuston
kehitysvaiheessa BBCH 10-18. (Sirkkalehtivaiheesta kunnes 8:s kasvulehti on kehittynyt).
Yleensä paras käsittelyajankohta on, kun viljelykasvissa on 2-6 kasvulehteä (BBCH 12–16)
ja rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella – 4-lehtiasteella. Valvatin, ohdakkeen, juolavehnän ja hukkakauran torjunta tehdään, kun nämä rikkakasvit ovat taimettuneet ja muut
rikat 2–4 –lehtiasteella, kuitenkin viimeistään viljelykasvin 6–lehtiasteella. Valmisteen
käyttömäärä tulee valita pellon rikkakasvilajiston ja rikkakasvipaineen mukaan. Mikäli
rikkakasveja on paljon ja ne ovat suuria, suositellaan käytettäväksi korkeinta annosta.

TEHOAINEET

Seuraavana vuonna rikkakasvien ja mahdollisten jääntirypsien ja -rapsien torjuntaan
tulee käyttää valmisteita, joiden tehoaineilla on erilainen vaikutustapa kuin Clamoxin
sisältämällä imatsamoksilla. Esimerkiksi kaikki viljojen ns. pienannosaineet kuuluvat
imatsamoksin kanssa samaan ALS- ryhmään, joten ne eivät tehoa tai tehoavat heikosti
jääntirypsiin ja -rapsiin. Viljoilla tähän tarkoitukseen soveltuvat hyvin fenoksihappoja
(mm. MCPA) sisältävät valmisteet ja herneellä, heinällä ja apilalla Basagran.

imatsamoksi 17,5 g/l
metatsaklori 375 g/l

Jos kasvusto joudutaan rikkomaan Clamox-käsittelyn jälkeen keväällä, voidaan CLEARFIELD kevätrapsia, CLEARFIELD kevätrypsiä, herneitä tai soijapapuja kylvää, kun maa
on muokattu vähintään 15 cm syvyyteen. Jos syksyllä kylvetään syysviljaa, maa on
muokattava 15 cm syvyyteen.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään B ja K3.

VAROITUKSET

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Tuotetta ei saa käyttää pohjavesialueilla.
Valmistetta käytetään vain kerran kasvukauden aikana. Maksimikäyttömäärä Clamox-valmistetta on 2,0 l/ha kasvukauden aikana. Metatsaklorin käyttömäärä samalla
kasvulohkolla ei saa kolmen vuoden aikana ylittää 1 kg/ha.

PAKKAUS:
5l

KÄYTTÖOHJE:
Clamox 1,5-2,0 l/ha + Dash-kiinnite 0,75-1,0 l/ha, vesimäärä 100-400 l/ha.
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CLASSIC STAR HL

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta sekä
apilattomien nurmien suojaviljoista.
OMINAISUUDET:
Classic Star HL on yhteispaketissa toimitettava erittäin laajatehoinen ratkaisu rikkakasvien torjuntaan. Se on hyvä ratkaisu gramma-aineille resistenttejä rikkakasveja vastaan
sekä torjuen, että ongelmaa ennalta halliten. Tuotteet käyvät myös pohjavesialueille ja
sopivat tankkiseoksiin hukkakaura-aineiden kanssa.

TEHOKKUUS:
Classic Star HL tehoaa kaikkiin viljan yleisimpiin rikkakasveihin. Fluroksipyyri tehoaa
erinomaisesti gramma-aineresistenttiin vesiheinään.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Lämmin ja kostea sää edistää vaikutusta, mutta valmisteet toimivat myös viileässä.
Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi, mutta lopullinen teho tulee
esiin vasta n. 10 vrk:n kuluttua.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Ruiskutettaessa suojaviljaa, on viljan oltava tasaisesti orastunutta.

TEHOAINEET
tribenuroni-metyyli 500 g/kg
fluroksipyyri 333 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään B ja O.

Haitta

VAROAIKA:
Vilja rehuna korjattu 14 vrk.

RESISTENSSINHALLINTA:
Valmisteiden yhteiskäyttö torjuu gramma-aineresistenssejä pihatähtimökantoja sekä
ennaltaehkäisee niiden muodostumista.

PAKKAUS:
1 kpl Premium Classic SX 150 G + 1 kpl Starane 333 HL 3 l

KÄYTTÖVINKIT:
Tutustu ruiskun pesuohjeisiin Premium Classic SX:n myyntipäällystekstissä. Tuotteiden
seokseen ei tarvitse välttämättä lisätä kiinnitettä. Starane 333 HL:n alin varastointilämpötila on 0 °C. Premium Classic SX kestää pakkasta kuivassa varastoituna.

KÄYTTÖOHJE:

Teho

hatikka, kiertotatar, peltolemmikki, peltomatara, pihatatar, pihatähtimö, pillike,
punapeippi, ristikukkaiset,
saunakukka (kevätitoinen),
savikka, ukontatar, voikukka

5

linnunkaali, pelto-ohdake,
pelto-orvokki, peltoemäkki,
piharatamo, ruiskaunokki,
saunakukka (talvehtiva),
valvatti

4

VAROITUKSET

Kevätviljat

viljan 2-4 lehtiasteella, ennen
korrenkasvun alkua

Premium Classic SX 12 g/ha
+ Starane 333 HL 0,25 l/ha
+ SitoPlus kiinnite 0,1 l/ha

Syysviljat

varhain keväällä kasvun alettua

Premium Classic SX 15 g/ha
+ Starane 333 HL 0,3 l/ha
+ SitoPlus kiinnite 0,1 l/ha

Apilattomien
nurmien
suojaviljat

heinän oraan ollessa 2–3
lehtiasteella

Premium Classic SX 8 g/ha
+ Starane 333 HL 0,3 l/ha
+ SitoPlus kiinnite 0,1 l/ha

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
1 tunti ruiskutuksesta.

OLKIENKÄYTTÖRAJOITUS
Valmisteella käsiteltyjä kasvinosia ei saa
käyttää kasvihuoneessa eikä kompostissa.
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CLEAVE

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja
kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta,
ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta, apilattomien
nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja
laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ensisijaisesti lehtien kautta. Vaikutus näkyy herkissä
rikkakasveissa 1-2 päivän kuluttua käsittelystä. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit lakastuvat
3-4 viikon kuluessa. Cleave on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

TEHO:
Cleave tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio, pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuruoho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki,
hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, peltoukonnauris ja voikukka. Teho
savikkaan on tyydyttävä. Orvokkiin ja tädykkeeseen teho ei ole riittävä. Nurmet: Valmiste
tehoaa seuraaviin rikkakasveihin: hierakat, voikukka, leinikki, nokkonen, suolaheinät,
lemmikki, piharatamo.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Varoaika nurmilla ja säilörehuksi korjattavalla viljalla on 7 vrk. Käytettävä ennen viljojen
korrenkasvun alkua. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa
kasvualustana.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

TEHOAINEET
florasulaami 2,5 g/l fluroksipyyri 100 g/l
Florasulaami kuuluu vaikutustavaltaan
HRAC-ryhmään B ja fluroksipyyri
HRAC-ryhmään O.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE:
Käyttökohde

Käyttömäärä, l/ha

Ajankohta, kehitysaste
(BBCH)

Vesimäärä (l/ha)

Syysviljat

1,0–1,2 l/ha

20–45

100–300

Kevätviljat ja apilattomien
nurmien suojaviljat

0,8–1,0 l/ha

20–45

100–300

Säilörehu- ja heinänurmet
sekä viljellyt nurmet

1,5–1,8 l/ha

20–45

120–300

Heinien siemenviljelykset

1,5–1,8 l/ha

20–45

120–300
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DEVRINOL 450 SC

Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksiltä.
Lisäksi valmisteella on minor use -hyväksyntä
rikkakasvien torjuntaan keräkaali-, kukkakaali-,
parsakaali-, ruusukaali-, romanescokaali-, lehtikaali- ja
kiinankaaliviljelyksiltä sekä lanttu- ja naurisviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin maan kautta. Ruiskutetaan ennen kylvöä/istutusta
ensimmäisen äestyskerran jälkeen. Multaus 2- 6 cm:n syvyyteen pitää tehdä vuorokauden
kuluessa käsittelystä. Ei rajoita seuraavan vuoden viljelykasvien valintaa kynnettäessä
maa normaalisyvyyteen. Jos kylvös joudutaan rikkomaan, lohkolla voidaan samana
kesänä viljellä ristikukkaisia kasveja tai hernettä. Maa on muokattava ennen niiden
kylvöä. Ennen syysviljan kylvöä maa on kynnettävä 20 cm:n syvyyteen.

TEHOKKUUS:
Devrinol tehoaa hyvin mm. seuraaviin rikkakasveihin: matara, pihatähtimö, saunakukka,
pillike ja kylänurmikka. Teho savikkaan, peltotaskuruohoon sekä kierto- ja ukontattareen
kohtalainen.

RUISKUTUSOLOSUHTET:
Hyvän tehon saamiseksi maan humuspitoisuuden pitää olla alle 8 % ja maan kosteata
käsittelyhetkellä. Sade käsittelyn jälkeen ei vaikuta tehoon.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
napropamidi 450 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään K3.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Tunti ruiskutuksesta.

200–400 l/h

PAKKAUS:
5l

KÄYTTÖOHJE:
Rapsi ja rypsi

Ruiskutetaan ja mullataan maahan 2-6 cm syvyyteen äestysten välillä

1,5–2,0 l/ha

Kerä-, kukka-, parsa-,
ruusu, lehti-, kiinan- ja
romanescokaali

Ruiskutetaan ennen kylvöä/istutusta ensimmäisen äestyskerran jälkeen

1,5–2,0 l/ha

Lanttu ja nauris

Ruiskutetaan ennen kylvöä ensimmäisen äestyskerran jälkeen

1,5–2,0 l/ha
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DUPLOSAN SUPER

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä
apilattomien nurmien suojaviljoista.
OMINAISUUDET:
Duplosan Super sisältää kolmea eri fenoksihappojen ryhmään kuuluvaa tehoainetta.
Se vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta. Pienintä suositeltua käyttömäärää voidaan
vähentää 20-40 %, mikäli rikkakasvillisuus koostuu pääasiassa jauhosavikasta, ristikukkaisista ja pihatähtimöstä, joihin valmiste tehoaa erinomaisesti. Tällöin ruiskutus on
ajoitettava rikkakasvien varhaiselle kehitysasteelle ja viljakasvuston on oltava tasaisesti
orastunut ja hyvässä kasvukunnossa.

TEHOKKUUS:
Duplosan Super tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: jauhosavikka, vesiheinä, ristikukkaiset rikkakasvit, linnunkaali, matara ja tarlajit. Käyttösuosituksen suurimmilla
annoksilla se tehoaa myös valvattiin ja ohdakkeeseen kohtalaisesti.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
diklorproppi-P 310 g/l
MCPA 160 g/l
mekoproppi-P 130 g/l

200–400 l/ha

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Paras teho saadaan, kun ruiskutettaessa ilman lämpötila on vähintään 12 ºC. Yöpakkasta
edeltävänä ja sitä seuraavana päivänä ei pidä ruiskuttaa, koska teho rikkakasveihin
heikkenee oleellisesti.

Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään O.

Haitta

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmiste ruiskutettava ennen viljojen korren kasvun alkamista. Käsitellyn viljan olkia ei
saa kompostoida eikä käyttää kasvihuoneissa kasvualustana. Pohjavesirajoitus.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 2 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Syysviljat

Varhain keväällä kasvun
alkaessa

2,0-2,5 l/ha tai 1,5-2,0 l/ha
+ Classic 50 SX -valmistetta 8–12 g/ha

Kevätviljat ja
apilattomien
nurmien
suojaviljat

Rikkakasvien taimettumisen
jälkeen viljan 3–4-lehtiasteella, viimeistään ennen
korrenkasvun alkua

1,5–2,0 l/ha tai 1,0–1,5 l/ha
+ Classic 50 SX 8–12 g/ha

pihatähtimö, ristikukkaiset,
savikka

5

linnunkaali, peltoemäkki, peltomatara, pillike, saunakukka
(kevätitoinen)

4

hatikka, kiertotatar,
pelto-orvokki, peltolemmikki,
punapeippi, ukontatar

3

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Kaksi tuntia ruiskutuksesta.
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FENIX

Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-,
palsternakka-, herne-, härkäpapu-, istukassipuli-, tilli-,
persilja-, kumina-, korianteri- ja auringonkukkaviljelyksiltä
sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien koulintaaloilta metsätaimitarhoilla.
OMINAISUUDET:
Fenix on laajatehoinen perusaine siemenrikkakasvien torjuntaan. Vaikuttaa parhaiten
hyvin muokatussa maassa, rikkakasvien ollessa sirkkalehti- 2-4-lehtiasteella. Hyvät
kosteusolot maassa ja korkea suhteellinen ilmankosteus parantaa tehoa rikkakasveihin.

TEHOKKUUS:
Fenix tehoaa hyvin mm. seuraaviin siemenrikkakasveihin: pihatähtimö (vesiheinä), linnunkaali, peltomatara, jauhosavikka, peipit, ristikukkaiset rikkakasvit ja kylänurmikka.
Teho on riittämätön pillikkeisiin, saunioihin, tatarlajeihin tai pelto-orvokkiin. Karkeilla
kivennäismailla käytetään pienimpiä ohjeenmukaisia annoksia, savisilla tai multavilla
mailla suurimpia annoksia.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Maavaikutus on paras vähämultaisessa, kosteassa ja hienoksi muokatussa maassa.
Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä ja hellepäivänä aikaisin aamulla, jos
viljelykasvi on taimella.

VESIMÄÄRÄ:
150–300 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmistetta käytetään pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti. Kuminan saa käsitellä
vain kylvövuonna. Varhaisporkkanaa ei saa käsitellä taimettumisen jälkeen. Karkeilla
kivennäismailla käytetään pienimpiä ohjeenmukaisia annoksia, savisilla tai multavilla
mailla suurimpia annoksia.

VAROAJAT:
Peruna 40 vrk, palsternakka, mukulaselleri, juuripersilja ja peltoherne 70 vrk, porkkana
60 vrk, istukassipuli 53 vrk, valkosipuli, maa-artisokka 90 vrk, tarhaherne 35 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

TEHOAINEET
aklonifeeni 600 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään F3.

Haitta

Teho

linnunkaali, peltoemäkki,
pihatähtimö, punapeippi,
ristikukkaiset, savikka

5

hatikka, kylänurmikka,
peltomatara, pihasaunio,
ukontatar

4

kiertotatar, pelto-orvokki,
peltolemmikki

3

mustakoiso, pelto-ohdake,
peltovillakko, pihatatar,
pillike, saunakukka
(kevätitoinen), valvatti

2

rusokki

1

Käyttöohje seuraavalla sivulla.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

JÄLKIKASVIRAJOITTEET
Samana vuonna voidaan viljellä syysviljaa
ja syysöljykasveja. Ennen syysöljykasveja
on maa kynnettävä.
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KÄYTTÖOHJE:
Juuri ennen perunan taimettumista

2,5 l/ha

Tankkiseoksena Spotlight Plus valmisteen kanssa juuri ennen
perunan taimettumista. Saadaan tehoa taimella oleviin tatarlajeihin ja
pillikkeisiin. Myös harson alla viljeltävät perunat varoajan puitteissa.

1,5–2,0 l/ha + Spotilight
Plus 0,2–0,25 l/ha

Juuri ennen herneen taimettumista tai

2,5–3,5 l/ha

Herneen ollessa kasvuasteella BBCH 11–30

0,65–1,0 l/ha

Tarhaherne

Herneen taimettumisen jälkeen viimeistään kasvuasteella BBCH 34

enintään 1,0 l/ha

Härkäpapu

Juuri ennen taimettumista

2,5–3,5 l

Porkkana
Kertakäsittelynä:

Kun ensimmäiset rikkakasvit taimettuvat, viimeistään 2 päivää ennen
viljelykasvin taimettumista

2,0 l/ha

1. käsittely ennen porkkanan
taimettumista

1,0 l/ha

2. käsittely kasvuasteella BBCH 10
(8–10 päivää 1. käsittelystä)

0,5–0,75 l/ha

3. käsittely kasvuasteella BBCH 10–12
(8–10 päivää 2. käsittelystä)

0,5–0,75 l/ha

Palsternakka

Ennen viljelykasvin taimettumista

2,0–2,5 l/ha

Istukassipuli
Kertakäsittely:

Ennen istutusta/istutuksen yhteydessä

1,5–2,0 l/ha

1. ennen sipulin taimettumista

1,0 l/ha

2. käsittely kasvuasteella BBCH 12
(8–10 päivää 1. käsittelystä)

0,5–0,75 l/ha

3. käsittely kasvuasteella BBCH 12–14
(8–10 päivää 2. käsittelystä)

0,5–0,75 l/ha

Tilli

Heti kylvön jälkeen ennen taimettumista

1,5–2,5 l/ha

Persilja

Kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella, viimeistään 2 päivää ennen
persiljan taimettumista

1,5-2,5 l/ha

Kumina
Kertakäsittelynä

Ennen viljelykasvin taimettumista

1,5–2,0 l/ha

Kumina
Jaettu käsittely:

1. ennen viljelykasvin taimettumista

1,5 l/ha

2. kun viljelykasvissa on 1–2 kasvulehteä

1,5 l/ha

Korianteri

Ennen viljelykasvin taimettumista

1,5–2,0 l/ha

Auringonkukka

Juuri ennen viljelykasvin taimettumista

1,5 l/ha

Havupuiden taimet
metsätaimitarhoilla

Taimien ollessa lepotilassa.

2,0–2,5 l/ha

Peruna

Peltoherne

Porkkana
Jaettu käsittely:

Istukassipuli
Jaettu käsittely:

KÄYTTÖVINKKI:
Tankkiseos Fenix 0,3–0,5 l/ha + Goltix 0,7–1,0 kg/ha + Lentagran 0,3–0,5 kg/ha istukassipulilla ja kuminan 1–2 lehtiasteella kylvövuonna
on tehokas seos siemenrikkakasvien torjuntaan 4–8 lehtiasteella riippuen rikkakasvilajista. Porkkanalla tankkiseos Fenix + Senkor
torjuu rikkakasvit tehokkaasti.
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GALERA

Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.
OMINAISUUDET:
Galera on tehokas valmiste rypsin ja rapsin rikkakasvien torjuntaan. Teho näkyy nopeasti
ruiskutuksen jälkeen eikä maalajilla ole vaikutusta tehoon. Se koostuu kahden tehoaineen seoksesta klopyralidi ja pikloraami, jotka antavat erittäin hyvän tehon useimpiin
leveälehtisiin rikkoihin.

TEHOKKUUS:
Galeran teho on erittäin hyvä mm. seuraaviin rikkakasveihin: jauhosavikka, peltomatara, saunakukka, kiertotatar, pujo, ohdake ja valvatti. Teho taimella oleviin rikkoihin on
nopeaa eikä maalajilla ole vaikutusta tehoon. Ruiskutusnesteeseen on aina lisättävä
Dassoil-kiinnitettä savikkatehon varmistamiseksi. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin
lehtien kautta.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Ruiskutus tehdään keväällä, kun lämpötila on yli +8 °C. Yöpakkasta ei saa esiintyä.
Oikea käsittelyajankohta on, kun viljelykasvi on 2–4 lehtiasteella. Ajankohta kannattaa
valita huolella, koska näin varmistat erinomaisen tehon rikkakasveihin. Ruiskutuksen
jälkeen on oltava poutaa 6 tuntia, jotta valmiste ehtii imeytyä rikkakasveihin. Teho
näkyy parin päivän kuluttua ruiskutuksesta ja 3–4 viikon kuluessa rikkakasvit kuolevat.
Galeraa ei saa sekoittaa muiden aineiden kanssa. Äläkä ruiskuta kasvustoa, joka kärsii
stressistä (kosteus, kuivuus, kuumuus > 25 °C, halla, tuholaisista, ravinnepuutoksista
tai lämpötilavaihteluiden takia).

KÄYTÖNRAJOITUKSET:
Galeraa ei saa sekoittaa muiden aineiden kanssa. Galeralle herkkiä kasveja on peruna,
tomaatti, herne, papu, lupiini, apila ja muut hernekasvit, salaatti ja muut mykerökukkaiset
kasvit, porkkana ja muut sarjakukkaiskasvit. Galeralla käsiteltyjä kasvinosia ei voi kompostoida tai käyttää kasvihuoneessa. Älä viljele seuraavana vuonna herkkiä kasveja kuten
perunaa ja hernettä. Ruiskutettaessa varo tuulikulkeumaa erityisesti siemenperunan ja
vihannesviljelysten läheisyydessä. Valmistetta ei saa käyttää Marie lajikkeella.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l/ 4 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Pese ruisku huolella ennen Galera-ruiskutusta. Täytä ruisku puolilleen vedellä ja lisää
tarvittava määrä Galeraa, täytä ruisku ja lisää lopuksi Dassoil kiinnite. Ruiskun sekoitus on päällä koko täytön ajan. Paras teho saadaan ruiskuttamalla aamulla kun ilman
suhteellinen kosteus on korkea. Alin varastointilämpötila 0 °C.

TEHOAINEET
klopyralidi 267 g/l
pikloraami 67 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään O.

Haitta

Teho

peltomatara, rusokki,
saunakukka (kevätitoinen),
savikka, valvatti, ohdake

5

kiertotatar, linnunkaali,
mustakoiso, peltovillakko,
pihasaunio

4

pihatatar, ukontatar

3

pelto-orvokki, peltolemmikki, pihatähtimö, pillike,
punapeippi

2

hatikka, kylänurmikka,
peltoemäkki, ristikukkaiset

1

VAROITUKSET
KÄYTTÖOHJE:
Syysrapsi

Keväällä kukkavarren pituuskasvun alusta
– ennen kuin ensimmäiset nuput näkyvät
(BBCH 30–50)

Galera 0,3 l/ha +
Dassoil-kiinnite
0,1–0,3 l/ha

Kevätrypsi,
kevätrapsi

Kaksi–neljälehtiasteella (BBCH 12–14)

Galera 0,3 l/ha +
Dassoil-kiinnite
0,1–0,3 l/ha

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Galera on sateenkestävä 6 tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

OLKIENKÄYTTÖRAJOITUS
Galeralla käsiteltyjä kasvinosia ei voi
kompostoida tai käyttää kasvihuoneessa.

JÄLKIKASVIRAJOITTEET
Käsittelyä seuraavana vuonna voidaan
viljellä viljaa, rypsiä, maissia ja heinää.
Vältä seuraavia viljelykasveja: peruna,
tomaatti, herne, papu, lupiini, apila,
salaatti, porkkana.

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET
Galeraa ei saa käyttää peräkkäisinä
vuosina samalla peltolohkolla.
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GALLERY

Rikkakasvien torjuntaan hedelmäpuiden, marjapensaiden
ja vadelman alustoilta, mansikkaviljelyksiltä, puuvartisten
koristekasvien taimistoista ja istutuksilta sekä
havupuiden koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.
OMINAISUUDET:
Gallery on pitkävaikutteinen valmiste, joka tehoaa yksivuotisiin leveälehtisiin siemenrikkakasveihin. Gallery on pelkästään maan kautta vaikuttava valmiste, joka imeytyy
kasveihin itävien siementen juurien ja sirkkavarren kautta.

TEHOKKUUS:
Gallery tehoaa hyvin mm. seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, poimulehti, rautanokkonen, lemmikki, ratamo, päivänkakkara, emäkki, kamomillasaunio, lutukka, peippi, rypsi,
rapsi, savikka, tädyke, kylämaltsa, pihatähtimö, ukontatar, hatikka ja orvokki. Teho on
kohtalainen seuraaviin rikkakasveihin: horsma, pihatatar, villakko ja matara. Gallery ei
tehoa juuririkkakasveihin eikä heinämäisiin rikkakasveihin.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Paras teho saadaan tasaiseksi ja hienoksi muokatussa, kosteassa maassa. Jos maa on
kuiva, voidaan teho varmistaa sadetuksella (20-30 mm) parin päivän sisällä käsittelyn
jälkeen. Sadetus on tehtävä siten, että pintavaluntaa ei synny. Galleryn vaikutusaika
multa- ja turvemailla on lyhyt. Valmistetta voi käyttää 1–2 kertaa kasvukaudessa, mutta
yhteenlaskettu käyttömäärä ei saa ylittää 1,0 l/ha.

TEHOAINEET
isoksabeeni 500 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään L.

Haitta

Teho

hatikka, pelto-orvokki,
peltoemäkki, pihasaunio,
pihatähtimö, punapeippi,
ristikukkaiset, saunakukka
(kevätitoinen)

5

mustakoiso, peltolemmikki,
savikka

4
3

500 ml/ 10 kpl

kiertotatar, linnunkaali,
peltomatara, peltovillakko,
pihatatar, ukontatar

KÄYTTÖVINKIT:

pelto-ohdake, pillike, valvatti

2

kylänurmikka, rusokki

1

KÄYTÖNRAJOITUKSET:
Viljeltäessä mansikkaa muovikatteessa saa valmisteella käsitellä ainoastaan rivivälit.
Gallerya tai muita isoksabeenia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää perättäisinä vuosina
samalla peltolohkolla. Käsittelyä seuraavana kasvukautena voi samalla lohkolla viljellä
viljaa tai muita heinäkasveja vasta kynnön jälkeen. Sitä seuraavana kasvukautena
viljelykasvien valinnassa ei ole rajoituksia. Mansikalla käsittely voi vähentää rönsytaimien määrää. Valmistetta ei saa käyttää suuri ennen viljelykasvin kylvöä tai istutusta.
Käsittelyvuoden jälkeen voi viljellä viljaa tai muita heinäkasveja kynnön jälkeen.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

Useimmat puuvartiset koristekasvit kestävät käsittelyn ilman vioituksia. Kaikkien
puuvartisten koristekasvilajien ja -lajikkeiden kestävyyttä eri kasvuoloissa varsinkaan
taimistoissa ei voida taata, minkä vuoksi valmistetta on syytä testata ensin pienellä
alalla. Seuraavien sukujen kasvit voivat joissakin oloissa olla arkoja: Buddleia, Cornus,
Euonymus, Hydrangea ja Ligustrum sekä eräät Rhododendron-hybridit (Rhododendron
kursiivilla). Säilytyslämpötila yli 0 °C.

KÄYTTÖOHJE:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

JÄLKIKASVIRAJOITTEET

Hedelmäpuut, marjapensaat,
vadelma, mansikka

ennen rikkakasvien taimelletuloa

0,5-1,0 l/ha

Puuvartisten koristekasvien
taimistot

ennen rikkakasvien taimelletuloa

0,3-1,0 l/ha

Puuvartisten koristekasvien
istutukset

ennen rikkakasvien taimelletuloa

0,5-1,0 l/ha

Havupuiden koulinta-alat
metsätaimitarhoilla

ennen rikkakasvien taimelletuloa

0,5-1,0 l/ha
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VAROITUKSET

Käsittelyä seuraavana vuonna voidaan
kynnön jälkeen viljellä viljaa.
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GOLTIX 70 WG

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas-,
punajuurikas-, kumina- ja mansikkaviljelyksiltä
sekä taimistoviljelyksiltä avomaalla. Minor use -lupa
rikkakasvien torjuntaan istukas-, taimi- ja kylvösipulilta.
OMINAISUUDET:
Goltix on laajatehoinen perusaine siemenrikkakasvien torjuntaan. Goltix vaikuttaa
parhaiten rikkakasveihin niiden ollessa sirkkalehtiasteella. Hyvät kosteusolot maassa
ja korkea suhteellinen ilmankosteus parantaa tehoa rikkakasveihin.

TEHOKKUUS:
Goltix tehoaa hyvin mm. seuraaviin siemenrikkakasveihin: pihatähtimö (vesiheinä),
linnunkaali, sauniot, pillikkeet, jauhosavikka, peipit, ristikukkaiset rikkakasvit, rautanokkonen, tyräkit ja kylänurmikka. Teho on riittämätön peltomataraan ja talvehtineeseen
saunakukkaan.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Maavaikutus on paras vähämultaisessa, kosteassa ja hienoksi muokatussa maassa. Ruiskutus suositellaan tehtäväksi aamupäivällä, kun lämpötila on yli +15 °C ja hellepäivänä
aikaisin aamulla. Ankaran hallan uhatessa ruiskutuksia on siirrettävä. Ankaran hallan
jälkeen on odotettava 2–3 vrk, ennen kuin voi ruiskuttaa. Mikäli viljelykasvien taimet
ovat heikkokuntoisia taimipoltteen, hyönteisvioituksen, huonojen kasvuolosuhteiden
tai jonkin muun seikan vuoksi, on ruiskutusta siirrettävä, kunnes taimet ovat toipuneet.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Riski resistenttien rikkakasvikantojen kehittymiselle valmisteelle on suuri. Kestävien
rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään
kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna.

VESIMÄÄRÄ:
150–400 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Suurin käyttömäärä kasvukaudella on 3,0 kg/ha. Mansikalla muovikateviljelmillä käsitellään vain rivivälit. Varoaika kuminalla ennen sadonkorjuuta 60 päivää. Varoaika
sipuleilla 55 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 kg / 4 kpl

VASTUUKLAUSUULI:
Käyttäjä on aina velvollinen tarkastamaan aineiden käyttöohjeen ennen käyttöä. Monet
eri tekijät vaikuttavat kasvinsuojeluaineiden toimivuuteen. Tällaisia tekijöitä on mm.
sääolot ja maalaji, viljelykierto, viljelykasvien eri lajikkeet, ruiskutusajat, käytettävät
vesimäärät, ruiskutusveden laatu, tankkiseokset muiden aineiden kanssa sekä viljelijän
ammattitaito. Maahantuoja vastaa, että alkuperäispakkauksessa oleva ja käyttöohjeen
mukaisesti varastoitu valmiste on ilmoitetun kaltainen. Varaamme oikeuden muuttaa
tätä opasta ilman erillistä ilmoitusta.

TEHOAINEET
metamitroni 700 g/kg tai l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään C1.

Haitta

Teho

peltolemmikki, pihasaunio,
pihatähtimö, pillike,
saunakukka (kevätitoinen)

5

hatikka, kylänurmikka,
linnunkaali, pihatatar,
punapeippi, ristikukkaiset,
savikka, ukontatar

4

kiertotatar, pelto-orvokki,
peltoemäkki, peltovillakko

3

mustakoiso, pelto-ohdake,
peltomatara, rusokki, valvatti

2

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Goltix on sateenkestävä tunnin kuluttua
ruiskutuksesta.

Käyttöohje seuraavalla sivulla.
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KÄYTTÖOHJE:
Sokerijuurikas

Ruiskutetaan 1–4 kertaa seoksena muiden juurikkaalla käytettävien
aineiden kanssa juurikkaan taimettumisen jälkeen (BBCH 10-18).
Tutustu sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen suosituksiin ennen
ruiskutusta

0,5–1,5 kg/ kerta

Punajuurikas

Pelto ruiskutetaan ensimmäisen kerran, kun punajuurikkaan
taimet ovat sivuuttaneet sirkkataimiasteen ja kun rikkakasvit ovat
sirkkalehtiasteella. Käsittely uusitaan, kun rikkakasvit ovat uudelleen
sirkkalehtiasteella.

0,75–1,5 kg/ha seoksena Betanal
SE:n kanssa, jota 2,0–2,5 l/ha

Kumina
kylvövuonna:

Kertakäsittelynä seoksena Fenixin kanssa, kun kuminakasvusto
on sivuuttanut sirkkataimiasteen. Viimeinen ruiskutuspäivä on 31.
elokuuta.
Jaetussa käsittelyssä:
1. käsittely ennen kuminan taimettumista

Goltix korkeintaan 2,0 kg/ha +
Fenix 0,5-1,0 l/ha

2. käsittely 14–28 päivää myöhemmin kun uudet rikkakasvit ovat
sirkkalehtiasteella ja kuminassa on vähintään yksi kasvulehti
sirkkalehtien lisäksi. Viimeinen ruiskutuspäivä on 31. elokuuta.

0,75–1,0 kg + Fenix 0,5–1,0 l/ha

Kumina:
satovuonna

Korkeintaan 2 kevätruiskutusta on sallittu ennen kuminan kukkavarren
kehittymistä, kasvusto saa olla korkeintaan 15 cm korkea. Rikkakasvien
tulisi olla enintään sirkkalehtiasteella ja maan kostea ruiskutettaessa.
Käsittelyväli 7–21 päivää.

0,75–1,5 kg/ha

Mansikka

Vastaistutettu mansikka ruiskutetaan taimien juurruttua aikaisintaan
14 päivää istutuksen jälkeen.

1,0–1,75 kg/ha

Satoa tuottavat viljelykset ruiskutetaan varhain keväällä viimeistään
mansikan aikaisella nuppuasteella

1,0–1,75 kg/ha

Tankkiseoksena Betanal SE:n kanssa parantaa tehoa jauhosavikkaan

1,0 kg/ha + Betanal SE 1,0–2,0 l/ha

Taimistokasvit
avomaalla

Ruiskutus tehdään taimien juurruttua ja rikkakasvien ollessa sirkkalehtiasteella. Monivuotiset viljelykset ruiskutetaan varhain keväällä.

2,0–3,0 kg

Istukassipuli*

1. Ruiskutus ennen taimettumista BBCH 09

0,7 kg/ha

2. Ruiskutus ennen taimettumista BBCH 11–13

0,7 kg/ha

3. Ruiskutus ennen taimettumista BBCH 14–16

0,7 kg/ha

1. Ruiskutus alkaen BBCH 14

0,7 kg/ha

2. Ruiskutus BBCH 15

0,7 kg/ha

3. Ruiskutus BBCH 16

0,7 kg/ha

Taimisipuli ja
kylvösipuli*

0,75–1,0 kg + Fenix 0,5–1,0 l/ha

Minor use -lupa sipuleille on voimassa 31.8.2020 saakka.

KÄYTTÖVINKKI:
Tankkiseos Goltix 0,7–1,0 kg/ha + Fenix 0,3–0,5 l/ha + Lentagran 0,3–0,5 kg/ha istukassipulilla ja kuminan 1–2-lehtiasteella kylvövuonna
on tehokas seos siemenrikkakasvien torjuntaan 4–8 lehtiasteella riippuen rikkakasvilajista.
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GRATIL®

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja
kuitupellavaviljelyksiltä, nurmien suojaviljoista, ilman
suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta
säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein
siemenviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Gratil vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Vaarallista muille viljelykasveille. Gratilia voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5 °C. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien
kasvu pysähtyy heti ja rikkakasvit kuolevat n. kolmen viikon kuluttua ruiskutuksesta.
Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Nurminata voi ohimenevästi vaalentua ja sen
kasvu saattaa lievästi heikentyä ruiskutuksen jälkeen, mutta kasvu palautuu normaaliksi
muutamassa viikossa. Apilan kasvu on heikompaa ruiskuttamisen jälkeen ja apilaa on
merkittävästi vähemmän ruiskutusta seuraavassa sadossa, mutta kasvu palautuu kasvukauden aikana. Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainituilla kiinnitteillä.
Gratilin käyttö ei rajoita seuraavan vuoden kasvilajivalintaa.

TEHOKKUUS:
Gratil tehoaa hyvin mm. mataraan, hierakkaan, saunakukkaan, leinikkeihin ja lemmikkiin.
Teho on tyydyttävä tai hyvä mm. voikukkaan, nokkoseen, pihatattareen, pillikkeeseen,
savikkaan ja orvokkiin, mutta usein riittämätön peippiin ja tädykkeeseen. Vakiintuneilla
nurmilla suurinta annosta suositellaan erityisesti, jos pellossa esiintyy voikukkaa tai
nokkosta. Torjunnan teho heikkenee ruiskutuksen viivästyessä optimista.

VESIMÄÄRÄ: 200–400 l/ha
PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 120 g / 20 kpl
RESISTENSSIN HALLINTA:
Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen välttämiseksi Gratilia, tai muuta vaikutustavaltaan samaan ryhmään (HRAC- ryhmä B, sulfonyyliureat) kuuluvaa valmistetta saa
käyttää enintään 3–4 peräkkäisenä vuonna. Jos epäillään, että resistenssiä on muodostunut, Gratilin kanssa yhdessä käytettävien valmisteiden pitää tehota sulfonyyliureoita
kestäviin rikkakasvilajeihin. Tällaisia valmisteita ovat mm. Starane 333 HL, Starane XL
sekä Trio-valmisteet.

KÄYTTÖVINKKI:
Tehon laajentamiseksi voidaan syysviljat ruiskuttaa tarvittaessa myös Gratilin ja tarkoitukseen hyväksytyn fenoksihappovalmisteen (Trio-valmisteet) tai toisen sulfonyyliureavalmisteen (esim. Premium Classic SX tai Refine Super SX) seoksella. Kevätviljat
ja nurmien suojaviljat ruiskutetaan vain tankkiseoksella.

VAROAIKA:
Laidunnurmilla ja säilörehuksi korjattavilla nurmilla varoaika on 7 vuorokautta. Heinän
korjuun voi aloittaa 21 vrk:n kuluttua käsittelystä. Vilja voidaan tarvittaessa käyttää
rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelystä.

TEHOAINEET
amidosulfuroni 750 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään B.

Haitta

Teho

hevonhierakka, leinikki,
ristikukkaiset, ukontatar

5

ahosuolaheinä, hatikka, kiertotatar, linnunkaali, lutukka,
nokkonen, pelto-orvokki,
peltoemäkki, peltolemmikki, peltomatara, pillike,
saunakukka (kevätitoinen),
savikka, voikukka

4

koiranputki, peltokanankaali,
piharatamo, pihatähtimö,
siankärsämö

3

punapeippi

1

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Kaksi tuntia ruiskutuksesta.

KÄYTTÖOHJE:
Syysviljat

Keväällä kasvun alkaessa

40 g + Sito Plus 0,1 l TAI 20 g/ha tankkiseoksena jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa

Kevätviljat ja nurmien
suojaviljat

Viljan 3-lehtiasteelta pensomisen loppuun
mennessä, kun heinässä on 2–3 kasvulehteä.

15–20 g/ha tankkiseoksena jonkin muun tarkoitukseen
hyväksytyn valmisteen kanssa

Pellava

Rikkakasvien ollessa pieniä (enint. 4
kasvulehteä) ja pellava n. 5 cm korkeaa.

30–40 g + Sito Plus 0,1–0,2 l yksinään tai tankkiseoksena
Basagran SG:n kanssa 20 g/ha + Sito Plus 0,1–0,2 l

Vakiintuneet
säilörehu-, heinä- ja
laidunnurmet

Joko keväällä tai 1. tai 2. niiton jälkeen, kun
hierakka, leinikit yms. ovat ruusukeasteella
(ensimmäiset kukkanuput näkyvissä) ja
voimakkaassa kasvussa.

40–60 g + Sito Plus 0,1–0,2 l

Ilman suojaviljaa
perustettavat nurmet

Heinän orastumisen jälkeen, kun rikkakasvit
ovat pieniä ja heinä on 2–3-lehtivaiheessa.

20–40 g + Sito Plus 0,1–0,2 l

Apilapitoiset nurmet

Rikkakasvien ollessa pienikokoisia

Gratil 20–30 g/ha + Sito Plus 0,1–0,2 l/ha
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

HARMONY® 50 SX®

Rikkakasvien torjuntaan apilapitoisten nurmien
suojaviljoista, viljellyiltä laitumilta sekä rehumaissilta.
OMINAISUUDET:
Harmony 50 SX on käytöltään joustava gramma-ainevalmiste. Sen tankkiseosmahdollisuudet ovat laajat ja se sopii hyvin rikkakasvien torjuntaan rehumaissilta ja laitumilta.

TEHOKKUUS:
Valmisteella on hyvä teho moniin rikkakasveihin. Laidunkäytössä Harmonylla on erinomainen teho mm. hierakoihin, koiranputkeen, nokkoseen ja lutukkaan.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Laidunkäytössä lämpötilan tulisi olla vähintään +12 °C. Lämmin ja kostea sää edistää
vaikutusta. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi, mutta lopullinen
teho tulee esiin vasta n. 10 vrk:n kuluttua.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Ruiskutettaessa suojaviljaa, on viljan oltava tasaisesti orastunutta. Ei voida käyttää
samana vuonna ilman suojaviljaa perustetulle laitumelle.Märkyydestä kärsivää kasvustoa
ei saa ruiskuttaa. Maissia ei pidä ruiskuttaa lehtien ollessa kosteita. Maissia ei pidä
käsitellä enää 6-lehtiasteen jälkeen.

VAROAIKA:
Eläimet voi päästää laitumelle tai satoa korjata 7 vrk käsittelyn jälkeen. Rehumaissilla
varoaika on 60 vrk.

RESISTENSSINHALLINTA:
Valmisteen pitkäaikainen toistuva käyttö voi kasvattaa riskiä kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle. Lisää ruiskutusnesteeseen 3–4 vuoden välein fluroksipyyriä sisältäviä
valmisteitakuten Ariane S, Starane XL ja Starane 333 HL.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
100 g / 10 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Tutustu ruiskun pesuohjeisiin myyntipäällystekstissä. Harmony® 50 SX® kestää pakkasta
kuivassa varastoituna. Rehumaissilla voidaan käyttää tehokasta kahden käsittelyn
ohjelmaa yhdessä Tituksen kanssa, jolloin saadaan torjuttua myös juolavehnä.

KÄYTTÖOHJE:
Apilapitoisten nurmien
suojaviljat

Viljan 2 lehtiasteelta
15 g/ha. Apilattomilla nurmilla
2-solmuasteelle, kuitenkin lisätään SitoPlus kiinnitettä 0,1 l/ha.
ennen korrenkasvun alkua Apilapitoisilla kiinnitettä ei saa lisätä
vioitusriskin vuoksi.

Laitumet

Noin 2 viikkoa hylkylaikkujen niiton jälkeen, kun
rikkakasvit ovat hyvässä
kasvussa, ennen näiden
kukintaa

15-20 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Rehumaissi

Kertakäsittelynä rikkakasvien sirkkalehtiasteella

15 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Rehumaissi

Jaettuna seuraava
käsittely 10–12 vrk ensimmäisestä käsittelystä.

1. ruiskutus 11,25 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha
2. ruiskutus 7,5 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Rehumaissi

Jaettuna käsittelynä
Titus WSB:n kanssa

1. ruiskutus Harmony 11,25 g/ha
+ Titus 30 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha
2. ruiskutus Harmony 7,5 g/ha
+ Titus 20 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha
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TEHOAINEET
tifensulfuroni-metyyli 500 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään B.

Haitta

Teho

ahosuolaheinä, hatikka,
hevonhierakka, leinikki,
lutukka, nokkonen, peltokanankaali, peltolemmikki,
peltoukonnauris, pihatähtimö, pillike, ristikukkaiset,
saunakukka (kevätitoinen),
savikka, siankärsämö,
ukontatar

5

kiertotatar, linnunkaali,
pelto-ohdake, pelto-orvokki,
peltoemäkki, pihatatar,
punapeippi, valvatti

4

koiranputki, peltomatara

3

peltotädyke

2

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Tunti ruiskutuksesta.

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

LENTAGRAN WP

Rikkakasvien torjuntaan sipuli-, salottisipuli-, purjo-,
kevätsipuli-, valkosipuli-, parsa-, rehumaissi-,
sokerimaissiviljelyksiltä, kerä-, kukka-, ruusu-, lehti-,
parsa-, rehu- ja kyssäkaaliviljelyksiltä sekä apilan
siemenviljelyksiltä. Minor use -lupa rikkakasvien
torjuntaan kuminalta kylvövuonna.
OMINAISUUDET:
Lentagran WP on erikoisaine vihannesviljelyyn, apilalle sekä kuminan rikkakasvitorjuntaan kylvövuonna (minor use). Se vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta.
Paras teho saadaan, kun ruiskutus tehdään rikkakasvien ollessa pieniä ja hyvässä
kasvussa. Lentagranin tehoa voi täydentää käyttämällä torjuntaohjelmassa muita hyväksyttyjä valmisteita. Valmiste ei kestä pakkasta. Se on varastoitava hyvin tuuletetussa
varastossa, jossa lämpötila on +5–35 astetta. Jos aine on ollut kylmässä, sen tehoaineet
kiteytyvät ja voivat tukkia suuttimet. Aineen lämpimässä pitäminen ennen ruiskutusta
tai sekoittaminen haaleaan veteen auttaa.

TEHOKKUUS:
Lentagran tehoaa hyvin tai erinomaisesti mm. jauhosavikkaan, pillikkeeseen, peippiin
ja peltomataraan sekä tyydyttävästi mm. saunioihin, peltoukonnauriiseen, peltotaskuruohoon, pelto-orvokkiin ja pihatähtimöön.

TEHOAINEET
pyridaatti 450 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään C3.

Haitta

Teho

linnunkaali, peltoemäkki,
peltomatara, peltovillakko,
pillike, punapeippi, rusokki

5

mustakoiso, pihasaunio,
saunakukka (kevätitoinen),
savikka

4

hatikka, peltolemmikki,
pihatähtimö

3
2

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 1 kg / 10 kpl

kiertotatar, pelto-ohdake,
pelto-orvokki, ristikukkaiset,
ukontatar, valvatti

KÄYTTÖOHJE:

kylänurmikka, pihatatar

1

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Paras teho rikkakasveihin saadaan, kun ruiskutus tehdään kasvuston ollessa kuiva
ja lämpötila on yli 8 astetta. Sopivin ruiskutusaika on yleensä aamulla. Liika kylmyys
tai märkyys ruiskutushetkellä voi aiheuttaa ohimenevää polttovioitusta kasvustoon,
koska kasveja suojaava vahapeite on silloin heikko. Riski vioitukselle on suurin kylmän
sadejakson jälkeen, jos yölämpötilat ovat alle 2 astetta. Myös harsokatteen alla kasvien
vahakerroksesta muodostuu normaalia heikompi, minkä vuoksi kate tulee poistaa
viimeistään viikkoa ennen ruiskutusta. Kuivissa oloissa teho voi jäädä vajaaksi.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Purjo ja kevätsipuli 28 vrk, kaalit, rehumaissi ja sokerimaissi 42 vrk, sipuli, salottisipuli
ja valkosipuli 56 vrk.

Istukas-,
taimisipuli,
purjo

Kun sipulissa vähintään 3 lehteä

1,5-2,0 kg/ha

Kylvösipuli

Kun sipulissa vähintään 3 lehteä

1,0 kg/ha

Valkosipuli

Kun sipulissa vähintään 3 lehteä tai
jaettu käsittely 10–14 päivän välein

1,5-2,0 kg/ha tai jaetussa
käsittelyssä 1,0 + 1,0 kg/ha

Sokerimaissi
ja rehumaissi

Kertakäsittely rikkojen ollessa taimella
tai jaettu käsittely 10–14 päivän välein

1,5-2,0 kg/ha tai jaetussa
käsittelyssä 1,0 + 1,0 kg/ha

Kerä-, kukka-,
parsa- ja
ruusukaali

3–4 viikkoa istutuksesta

1,5-2,0 kg/ha

Rehukaali

Kun kaalissa on vähintään 4
kasvulehteä

1,5-2,0 kg/ha

Apila

Aikaisin keväällä, kun kasvu on alkanut

1,0-1,5 kg/ha

Minor Use:
Kumina
kylvövuonna

Käytetään rikkakasvien torjuntaohjelmassa täydentämään muiden
rikkakasvihävitteiden tehoa tai
yksinään. Katso ohjeet:
kasvinsuojeluaineet.tukes.fi

0,3–0,5 kg/ha seoksissa tai
0,75 kg/ha yksinään

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Katso tarkemmat kasvikohtaiset käyttöohjeet Tukesin Kasvinsuojeluainerekisteristä.

91

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

MATRIGON 72 SG

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-,
rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi- ja
mansikkaviljelyksiltä, maissilta, heinien siemenviljelyksiltä,
apilattomilta nurmilta ja laitumilta sekä puuvartisten
kasvien taimitarhoilta ja istutuksilta. Lisäksi Minor use
-hyväksyntä kuminalle kylvövuonna ja sadonkorjuun
jälkeen sekä useilla kaalikasveilla ja pellavalla.
OMINAISUUDET:
Matrigonin raemainen ja väkevä formulaatti tekee annostelusta entistä helpompaa. Se
vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta. Matrigon on erikoisaine, kun torjuttavana on
syväjuurisia rikkoja kuten valvatti ja ohdake.

TEHOKKUUS:
Matrigonin vaikutustapa on samantyyppinen kuin hormoneilla; rikkaruoho kiihdyttää
kasvua liiaksi niin, että se lopulta menehtyy. Ohdakkeen, valvatin ja rusokin lisäksi se
tehoaa myös saunakukkaan, pihasaunioon, leskenlehteen, peltovillakkoon, ruiskaunokkiin, linnunkaaliin, pujoon, kiertotattaresen, voikukkaan ja siankärsämöön.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Paras teho saadaan, kun ruiskutus tehdään aamulla ilman suhteellisen kosteuden ollessa
suuri ja lämpötilan vähintään 12 °C, mieluummin lähempänä 20 °C. Ruiskutusta tulee
siirtää, jos luvassa on hallaöitä tai jos viljelykasvi kärsii kuivuudesta tai liian korkeista
lämpötiloista.

KÄYTÖNRAJOITUKSET:
Sokerijuurikkaalla on Matrigon ja Safari-käsittelyjen välin oltava kaksi viikkoa. Herukkapensaat tulisi suojata ruiskutuksen ajaksi. Eräät mansikkalajikkeet (Korona) voivat olla
herkkiä Matrigonille. Älä ruiskuta muovikatteessa viljeltävää mansikkaa istutusvuonna.
Mansikalla käsittely tehdään sadonkorjuun jälkeen. Ruiskutettaessa on varottava tuulikulkeumaa erityisesti siemenperunaviljelysten lähellä.

VAROAIKA: Nurmet 7 vrk.
PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 1 kg/500 g / 10 kpl

TEHOAINEET
klopyralidi 720 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään O.

Haitta
leinikki, pelto-ohdake,
peltotädyke, peltoukonnauris,
rusokki, saunakukka
(kevätitoinen), saunakukka
(talvehtiva), valvatti

5

ahosuolaheinä, hevonhierakka, koiranputki, linnunkaali,
mustakoiso, peltovillakko,
pihasaunio, siankärsämö

4

pihatatar, ukontatar

3

2

1

Kevätrypsi, -rapsi

Kaksilehtiasteelta – ennen kukinnan alkua
(BBCH 12–55)

140–165 g/ha

kiertotatar, lutukka,
nokkonen, pelto-orvokki, peltokanankaali, peltolemmikki,
peltomatara, pihatähtimö,
pillike, vesiheinä, punapeippi,
savikka, matara

Syysrypsi, -rapsi

Ruusukeasteelta – ennen kukinnan alkua
(BBCH 30–55)

165 g/ha

hatikka, kylänurmikka,
peltoemäkki, ristikukkaiset

Maissi

Kolmilehtiasteelta – kuusilehtiasteelle
(BBCH 13–16)

110–165 g/ha

Sokeri-, puna-,
rehujuurikas

Kaksilehtiasteelta – viisilehtiasteelle
(BBCH 12–15)

140–165 g/ha

Mansikka

Sadonkorjuunjälkeen, kuitenkin ennen 15.8.

165 g/ha

Puuvartiset kasvit,
taimistot

Keväällä

165 g/ha

Siemenheinät,
apilaton nurmi,
laidun

Versomisvaiheesta – ennen lippulehtivaihetta
BBCH (21–37)

110–165 g/ha

Kumina (Minor use) Kylvövuoden syksyllä tai sadonkorjuun jälkeen

110–140 g/ha

KÄYTTÖOHJE:

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
kuusi tuntia ruiskutuksesta

OLKIENKÄYTTÖRAJOITUS
Valmisteella käsiteltyjä kasvinosia ei
saa käyttää kasvihuoneessa eikä kompostissa

JÄLKIKASVIRAJOITTEET

Minor use -lupa: Kuminalle kylvövuonna ja sedonkorjuun jälkeen sekä valkokaalilla, punakaalilla, savoijinkaalilla,kukkakaalilla, parsakaalilla, ruusukaalilla, suippokaalilla, lantulla,
nauriilla ja pellavalla. Tarkista käyttöohjeet kasvinsuojeluaineet.tukes.fi
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Teho

Seuraavalla kasvukaudella seuraavat
kasvit: peruna ja muut solanum- suvun
kasvit, herne, papu, lupiini ja muut hernekasvit, porkkana ja muut sarjakukkaiset
kasvit, salaatti ja muut mykerökukkaiset
kasvit. Edellä mainitut ovat herkkiä
Matrigon SG:lle.

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

MONITOR®

Juolavehnän, hukkakauran, luohon ja leveälehtisten
rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä sekä
perunalta.
OMINAISUUDET:
Monitor vaikuttaa rikkakasveihin pääasiassa lehtien kautta mutta hyvissä kosteusoloissa
sillä on myös maavaikutusta. Valmiste pysäyttää juolavehnän, luohon ja tiettyjen leveälehtisten rikkakasvien kasvun muutaman päivän kuluessa ruiskutuksesta. Leveälehtiset
rikkakasvit kuolevat 3–6 viikon kuluessa käsittelystä. Juolavehnää Monitor ei tapa mutta
jättää sen viljakasvuston alle matalakasvuiseksi. Sen voi ruiskuttaa glyfosaatilla puinnin
jälkeen. Valmiste tehoaa myös alhaisissa lämpötiloissa edellyttäen, että rikkakasvien
kasvu jatkuu. Teho näkyy silloin hitaammin.

TEHOKKUUS:
Monitor tehoaa erinomaisesti tai hyvin seuraaviin rikkakasveihin: peltomatara, pihatähtimö, ristikukkaiset rikkakasvit, luoho, juolavehnä, saunakukka, kiertotatar, hukkakaura
(1–3 -lehtivaiheessa). Sillä on kohtalainen teho seuraaviin lajeihin: jauhosavikka, pillike,
peltolemmikki, pelto-orvokki (aik. kehitysvaiheessa).

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:

TEHOAINEET

Valmistetta voidaan vehnällä käyttää tankkiseksena kasvitautien torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden, Sonis, Moddus M- ja CCC-kasvunsäädevalmisteiden sekä useimpien
rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden, myös pelkkää MCPA:ta sisältävien
tuotteiden, kanssa. MCPA-valmisteen määrä ei saa ylittää 1 l/ha. Myös tankkiseoksissa
on käytettävä aina kiinnitettä 0,1 l/ha. Hyväksyttyjä kiinniteaineita ovat sulfonyyliureoille
sopivat kiinnitteet, esim. Sito Plus, ei öljyt. Ei saa ruiskuttaa yhdessä nestemäisten
lannoitteiden kanssa. Perunalla tulee välttää ruiskutusta helteisellä säällä.

sulfosulfuroni 800 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään B.

Haitta

Teho

peltomatara, pihatähtimö,
ristikukkaiset

5

125 g / 10 kpl

hukkakaura, juolavehnä,
kiertotatar, saunakukka
(kevätitoinen)

4

KÄYTTÖOHJE:

pelto-orvokki, peltolemmikki,
pillike, savikka

3

hatikka, linnunkaali,
peltoemäkki, punapeippi

2

VESIMÄÄRÄ:
100–200 l/ha

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

Vehnä:
juolavehnä,
luoho ja
leveälehtiset
rikkakasvit

Juolavehnän ja luohon olessa
3–4-lehtiasteella, leveälehtisten
rikkakasvien ollessa 2–4-lehtiasteella

18,75 g/ha
+ kiinnite 0,1–0,2 l/ 100 l
vettä

Vehnä:
hukkakaura

Jaettu käsittely ensimmäisen kerran
hukkakauran 1–3-lehtiasteella ja
toinen noin 10 pv kuluttua kun
hukkakaura on uudestaan orastunut

12,5 g/ha + 12,5 g/ha
+ kiinnite 0,1–0,2 l/ 100 l
vettä

Peruna:
leveälehtiset
rikkakasvit

1. käsittely rikkakasvien sirkkalehtiasteelta 4-lehtiasteelle, 2. käsittely
kun rikkakasvit ovat uudesta samassa
kasvuasteessa

12,5 g/ha + 12,5 g/ha
+ kiinnite 0,1–0,2 l/ 100 l
vettä

Peruna:
juolavehnä ja
luoho

Juolavehnän ja luohon olessa
3–4-lehtiasteella, kuitenkin ennen kuin
perunakasvusto peittää rikkakasvit

25 g/ha
+ kiinnite 0,1–0,2 l/ 100 l
vettä

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Kaksi tuntia ruiskutuksesta.
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

NUFARM-MCPA

Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä
sekä nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta. Minor use
-lupa rikkakasvien torjuntaan useilta hedelmäpuilta ja
marjapensailta sekä puuvartisten kasvien taimistoista.
OMINAISUUDET:
Väkevä, MCPA:ta sisältävä erikoisruiskute siemenrikkakasvien torjuntaan. Tehoaine MCPA
on tuotteessa dimetyyliamiinisuolana, joka tehoaa vaikeissa olosuhteissa parhaiten.

TEHOKKUUS:
MCPA-valmiste tehoaa jauhosavikkaan, pillikkeeseen ja ristikukkaisiin rikkakasveihin
hyvin. Tehoaa Clearfield-jääntirapsiin annoksella 1 l/ha. Valmiste ei tehoa tai tehoaa
huonosti mm. linnunkaali, matarat, orvokit, peipit, pihatähtimö, saunakukka, suolaheinä
ja tatarlajit. Valmiste vaikuttaa lehtien kautta. Vaikutustapa on hormonaalinen.

TEHOAINEET

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Ruiskutuksen jälkeen on oltava poutaa kaksi tuntia, jotta valmiste ehtii imeytyä rikkakasveihin. Teho näkyy nopeasti ruiskutuksesta ja parin viikon kuluessa rikkakasvit
kuihtuvat kokonaan.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korrenkasvun alkamista. Poikkeuksena valvatin
ja ohdakkeen torjunta pesäkekäsittelynä, jolloin MCPA on ruiskutettava ennen viljan
tähkälle tuloa. Käsiteltyjä nurmia ei saa käyttää rehuksi perustamisvuonna. Käsitellyn
viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.

VAROAIKA:
Käsiteltyä nurmea ei saa korjata rehuksi käsittelyvuonna.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 2 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Pienintä suositeltua annosta voidaan vähentää 20–40 %, mikäli rikkakasveja ovat lähinnä
jauhosavikka, pillike tai ristikukkaiset rikkakasvit. Alin varastointilämpötila 0 °C.

KÄYTTÖOHJE:
Kevät viljat ilman apilaa

Orasaste, kun rikkakasvit ovat pieniä
taimia

1,3–2,0 l/ha

Kevätviljat apilan
suojaviljana

Orasaste, kun apilassa on 2–4
kasvulehteä

1,0 l/ha

Syysviljat

Orasaste syksyllä, kun viljassa on 2–3
kasvulehteä

1,0–1,3 l/ha

Viljassa pesäkekäsittelynä pelto-ohdaketta ja
-valvattia vastaan

Viljan pituuskasvuvaiheessa ennen
tähkälle tuloa

0,7–1,3 % -liuos

Heinien siemenviljelykset

Varhain keväällä

3,3–4,0 l

Nurmet ilman apilaa

Nurmen perustamisvaiheessa, heinien
orasasteella

1,3–2 l/ha

Nurmikot

Keväällä, alku- tai loppukesällä

3,3-4,0 l/ha

Öljypellava

Pellavan taimien ollessa 5 cm:n
pituisia

1,3 l/ha

Pientareet ja tienvarret

Keväällä tai varhaiskesällä

3,3-4,0 l/ha

Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään O.

Haitta

Teho

pillike, pelto-ohdake,
ristikukkaiset, savikka

5

valvatti

4

hatikka, piharatamo,
pihatähtimö, saunakukka
(kevätitoinen), voikukka

3

kiertotatar, linnunkaali,
pelto-orvokki, peltoemäkki,
peltolemmikki, peltomatara,
pihatatar, punapeippi,
ruiskaunokki, saunakukka
(talvehtiva), ukontatar

2

VAROITUKSET

Tarkista kasvikohtaiset minor use -käyttöohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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MCPA 750 g/l

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

JÄLKIKASVIRAJOITTEET
Jos kasvusto joudutaan käsittelyn jäl
keen rikkomaan lohkolla voi samana
vuonna viljellä viljaa, maissia tai muita
heinäkasveja.

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

PISTOL

Rikkakasvien torjuntaan ei syötävien puutarhakasvien
ja puiden alustoilta, taimikoista sekä piha- ja
paikoitusalueilta, ajoväyliltä, käytäviltä, tehdasalueilta,
rautateiltä ja muilta viljelemättömiltä alueilta.
OMINAISUUDET:
Pistol on uusi kahden tehoaineen seos, joista glyfosaatti vaikuttaa hyvin kaikkiin taimella
oleviin rikkakasveihin lehtien kautta ja diflufenikaani jää maan pinnalle ja estää uusien
rikkakasvien taimettumista koko kesän ajan. Pistol soveltuu käytettäväksi viljelemättömillä kuten ajoväylillä, poluilla, rakennusten seinustoilla, teollisuus alueilla sekä taimet
suojaten ei syötävien puiden ja pensaiden väleissä ja alustoilla. Valmiste on haitallista
kaikille kasveille lehdille ruiskutettuna. Siksi on varottava tuulikulkeumaa herkkien
kasvien läheisyydessä. Valmiste tappaa taimella olevat rikkakasvit 1–3 viikon kuluessa ja
vaikutus kestää koko kesän. Tuote vaikuttaa sekä lehtien, että maan kautta ja imeytyy
kasviin ja liikkuu parhaiten kasvin sisällä, kun sää on lämmin ja ilman kosteuspitoisuus
korkea. Alhainen lämpötila ei vähennä tuotteen tehoa, mutta se hidastaa tuotteen liikkumista kasvin sisällä ja siten hidastaa vaikutusta. Vältä tuotteen käyttöä pakkasella
tai kun pakkasta on odotettavissa.

TEHOKKUUS:
Valmiste ruiskutetaan taimettuneeseen rikkakasvustoon touko-heinäkuussa kasvien
ollessa hyvässä kasvussa ja lämpötilan yli +5 °C, jolloin yhdellä ruiskutuksella saadaan
mahdollisimman laaja teho yksi- ja monivuotisiin rikkakasveihin. Yksivuotisissa leveälehtisissä rikkakasveissa tulisi ruiskutushetkellä olla 2–6 lehteä. Teho monivuotisiin
rikkakasveihin, kuten hierakoihin, valvattiin ja horsmaan, juolavehnään, pujoon ja
nokkoseen on paras, jos ruiskutus tehdään juuri ennen kukintaa. Juolavehnässä tulee
ruiskutushetkellä olla vähintään 3 lehteä.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

TEHOAINEET
glyfosaatti 250 g/l
diflufenikaani 40 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään G ja F1.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
6 tuntia.

Käsittelyn jälkeen on oltava vähintään 6 tuntia poutaa, jotta glyfosaatti ehtii imeytyä
lehdille. Teho näkyy ensin heinämäisissä rikkakasveissa. Maavaikutus taas on paras
mahdollinen, kun ruiskutus tehdään kosteaan maahan. Sade tai sadetus 6 tunnin kuluttua
käsittelystä on eduksi. Valmiste estää siemenrikkakasvien kasvun koko kasvukauden
ajaksi, monivuotisiin rikkakasveihin valmiste tehoaa vain lehtien kautta.

VESIMÄÄRÄ:
Traktoriruiskulla 200–500 l/ha. Reppuruiskulla 2,5–10 l/100 m2

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Maata ei tule möyhentää tai kuokkia käsittelyn jälkeen, jottei diflufenikaanin muodostama
rikkakasvustoa estävä ”kalvo” rikkoudu. Kylvö ja istutus voidaan aloittaa 3–6 kuukautta
käsittelyn jälkeen. Alueen kuohkeuttaminen on suositeltavaa ennen uutta viljelyä, kunhan
valmisteen käytöstä on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Diflufenikaania sisältävää
tuotetta saa käyttää käsiteltävällä alueella vain kerran kasvukautta kohden.

KÄYTTÖOHJE:
Viljelemättömät alueet

Ilman suojaa

Aikaisin keväällä itäneille taimille

Puuvartiset viljelmät:
Metsä- ja joulukuusiviljelmät

Ruiskutus ilman suojaa viimeistään 10 vrk
ennen silmujen puhkeamista. Sen jälkeen
ruiskutus suojaa käyttäen

Ei-syötävät puutarha- ja
taimistokasvit

Ruiskutus on tehtävä taimet suojaten

Kostaan maahan touko–heinä
kuussa, taimettuneisiin
rikkakasveihin lämpötilan ollessa
yli 2 °C

3,1 l/ha
tai
31 ml/100 m2
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

PREMIUM CLASSIC SX

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta sekä
nurmien suojaviljoista.
OMINAISUUDET:
Premium Classic SX on laajatehoinen ja käyttömääriltään joustava gramma-ainevalmiste.
Sen tankkiseosmahdollisuudet ovat erittäin kattavat. Valmistetta voidaan käyttää myös
apilapitoisella suojaviljalla. Uuden sukupolven SX-formulaatio liukenee ruiskutusveteen
täydellisesti ja tuo mukanaan varmuutta ja turvallisuutta tankin pesuun.

TEHOKKUUS:
Premium Classic SX tehoaa laajatehoisesti moniin viljan rikkakasveihin. Käyttösuositusten ylimmillä määrillä saadaan tehoa myös orvokkiin, tatarlajeihin, valvattiin ja
ohdakkeeseen. Teho mataraan on heikko etenkin pienellä käyttömäärällä.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Lämmin ja kostea sää edistää vaikutusta, mutta valmiste toimii myös viileässä. Käsittelyn
jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi, mutta teho tulee esiin vasta n. 10
vrk:n kuluttua.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Ruiskutettaessa suojaviljaa, on viljan oltava tasaisesti orastunutta.

VAROAIKA:
Vilja voidaan käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelyn jälkeen.

RESISTENSSINHALLINTA:
Valmisteen pitkäaikainen toistuva käyttö voi kasvattaa riskiä kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle. Lisää ruiskutusnesteeseen 3-4 vuoden välein fluroksipyyriä sisältäviä
valmisteita kuten Ariane S, Starane XL ja Starane 333 HL.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
150 g / 10 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Tutustu ruiskun pesuohjeisiin myyntipäällystekstissä. Classic 50 SX kestää pakkasta
kuivassa varastoituna. Mataratehon varmistamiseksi ruiskutusnesteeseen voidaan
lisätä esim. Staranea, Primusta tai Cantoria.

KÄYTTÖOHJE:
Syysviljat

varhain keväällä kasvun
alettua

15–22 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Kevätviljat

viljan 2-4 lehtiasteella, ennen
korrenkasvun alkua

12–20 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Nurmien
suojaviljat

heinän oraan ollessa 2-3
lehtiasteella

8–11 g/ha + SitoPlus 0,1 l/ha

Apilapitoisten
nurmien
suojaviljat

apilassa vähintään yksi
kolmilehdykkäinen lehti

8–11 g/ha + MCPA 0,5 l/ha
Huom! Älä lisää kiinnitettä!
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TEHOAINEET
tribenuroni-metyyli 500 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään B.

Haitta

Teho

linnunkaali, kiertotatar,
saunakukka (kevätitoinen),
pihatähtimö, ristikukkaiset, savikka

5

voikukka, ruiskaunokki,
peltolemmikki, pihatatar,
ukontatar, saunakukka
(talvehtiva), pillike

4

piharatamo, punapeippi,
peltoemäkki, pelto-orvokki, peltomatara, hatikka,
valvatti, pelto-ohdake

3

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

PRIMUS

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja
kevätviljoilta, heinien siemenviljelyksiltä ja apilattomien
nurmien suojaviljoilta sekä apilAttomilta nurmilta.
OMINAISUUDET:
Primus antaa käyttöajankohdan suhteen valinnanvapautta muita aineita enemmän.
Valmiste on erittäin hellävarainen viljelykasveille.

TEHOKKUUS:
Primus tehoaa hyvin mm. seuraaviin rikkakasveihin: matara, pihatähtimö, saunakukka,
tatarlajit, ruiskaunokki, lemmikki, linnunkaali, ristikukkaiset rikkakasvit, pillike, lutukka.
Teho orvokkiin, peippiin, jauhosavikkaan, tädykkeeseen ja pelto-ohdakkeeseen on hieman heikompi. Primus vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta ehkäisemällä kasvien
aminohapposynteesin. Maalajilla ei ole vaikutusta tehoon.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Primus tehoaa rikkakasveihin jo +2 °C. Hallatkaan eivät heikennä rikkakasvitehoa, mutta
teho tulee näkyviin hieman viiveellä. Hyvä teho kylmissä olosuhteissa korostuu aikaisissa
nurmen rikkakasviruiskutuksissa. Sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korrenkasvun alkua. Jos ruiskutettu kasvusto
joudutaan rikkomaan, voidaan lohkolle samana vuonna kylvää viljaa, maissia tai raiheinää.

VAROAIKA: Niitto- ja laidunnurmilla 7 vrk.
RESISTENSSINHALLINTA:
Valmisteen tehoaine kuuluu ALS-ryhmään eli, HRAC: B. Jos samankaltaisia tehoaineita
käytetään yksipuolisesti monta vuotta peräkkäin, voivat kestävät rikkakasviyksilöt valikoitua. Tästä syystä kannattaa lisätä tankkiseokseen toisen vaikutustavan tehoaineita
sisältäviä tuotteita vähintään 3-4 vuoden välein.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 500 ml / 20 kpl
KÄYTTÖVINKIT:
Heinänsiemenviljelyksillä tankkiseos Ariane S 2,0 l/ ha + Primus 50 ml/ha varmistaa
puhtaan pellon. Viljoilla savikkatehon varmistamiseksi, lisää seokseen Premium Classic
SX tai Refine Super SX. Alin varastointilämpötila 0 °C.

KÄYTTÖOHJE:
Syysviljat

Pensomisen alusta lippulehtivaiheelle

0,06-0,1 l/ha +
SitoPlus 0,1 l/ha

Kevätviljat,
apilattomien nurmien
suojaviljat

Pensomisen alusta lippulehtivaiheelle

0,05-0,1 l/ha +
SitoPlus 0,1 l/ha

Heinien siemenviljelykset

Aikaisin keväällä kasvun alettua

0,1–0,15 l/ha

Apilattomat nurmet
perustamisvuonna

Nurmen 2-lehtiasteella

0,05-0,1 l/ha +
SitoPlus 0,1 l/ha

Apilattomat säilörehuja laidunnurmet,
laitumet

Keväällä kasvun alettua, tarvittaessa niiton jälkeen

0,1-0,15 l/ha +
SitoPlus 0,1 l/ha

TEHOAINEET
florasulaami 50 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään B.

Haitta

Teho

kiertotatar, leinikki, linnun
kaali, lutukka, peltokanankaali,
peltolemmikki, peltomatara,
peltoukonnauris, pihatatar,
pihatähtimö, ristikukkaiset,
ruiskaunokki, saunakukka
(kevätitoinen), saunakukka
(talvehtiva), ukontatar

5

hevonhierakka, nokkonen,
pelto-ohdake, pillike,
siankärsämö, valvatti,
voikukka

4

ahosuolaheinä, peltoemäkki,
savikka

3

hatikka, koiranputki,
pelto-orvokki, peltotädyke,
piharatamo, punapeippi

2

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Tunnin kuluttua ruiskutuksesta.
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

PROMAN

Uusi valmiste leveälehtisten rikkakasvien ja yksivuotisten
heinämäisten rikkakasvien torjuntaan perunaviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Proman on uusi maavaikutteinen valmiste perunan rikkatorjuntaan. Valmiste tehoaa
pääosin juurten kautta, mutta sillä on myös lehtivaikutusta. Maavaikutus on hyvä ja
pitkäaikainen, myös kuivissa olosuhteissa. Valmisteen tehoaine metobromuroni on uusi
Suomen markkinoilla ja toimii myös resistenssihallintavälineenä.
Proman tuo kaivattua lisätehoa esimerkiksi piha- ja kiertotattaren, savikan, mustakoison,
pillikkeen ja saunakukan torjuntaan. Kun käytät Promania rikkatorjuntastrategian
perustana, saat erinomaisen torjuntatehon muun muassa savikkaa, kiertotatarta, pihatatatarta, peltosauniota, pihatähtimöä, peltotaskuruohoa ja kylänurmikkaa vastaan.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 2 kpl

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Jos käsitelty lohko joudutaan kylvämään uudelleen, voidaan juuri- ja mukulakasveja
sekä lehtivihanneksia kylvää aikaisintaan kuukauden kuluttua käsittelystä (rajoitus ei
koske perunaa). Käsitellylle lohkolle voidaan kylvää viljaa aikaisintaan 6 kuukauden ja
muita kasveja vuoden kuluttua.

KÄYTTÖOHJE:
Promanin käyttömäärä on 2,0 l/ha, vesimäärä 200–600 l/ha. Ruiskuta Promania hienoksi
muokattuun maahan, juuri ennen perunan taimettumista (BBCH 00-09). Riittävä maan
kosteus parantaa tehoa. Tankkiseos Spotlight Plussan (0,2–0,25 l/ha) tai Reglonen (1,0–
1,5 l/ha) kanssa korvaa useissa tilanteissa jaetun käsittelyn, eikä myöhempää rikkakasvitorjuntaa tarvita. Proman voi sekoittaa myös muiden perunan rikkakasviaineiden kanssa.

TEHOAINEET
metobromuroni 500 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään C2.

Haitta

Teho

kylänurmikka, lutukka,
pihatähtimö, ristikukkaiset, peltotaskuruoho,
pihasaunio, saunakukka
(kevätitoinen)

5

kiertotatar, pihatatar, pillike,
punapeippi, savikka

4

mustakoiso, peltovillakko,
ukontatar, valvatti

3

hatikka, peltomatara,
pelto-orvokki, peltoemäkki

2

juolavehnä

1

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

PUMA® EXTRA

Hukkakauran ja luohon torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja
ruisvehnäviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Puma Extra on luotettava ja tehokas hukkakauran torjunta-aine. Valmiste kulkeutuu
rikkakasveihin niiden lehtien kautta, maan kautta sillä ei ole vaikutusta. Tämän vuoksi on
tärkeää, että ruiskutus tehdään, kun hukkakaura on taimettunut. Ruiskutteen kuivuttua
kasvustossa sade ei heikennä torjuntatulosta. Puma Extran sateenkestävyys on noin
1 tunti. Sitä eii suositella suojaviljoille. Etenkin timotei, koiranheinä ja nurmikat ovat
herkkiä. Ruiskutusta ei tule tehdä viljan 1-solmuvaiheen jälkeen. Ruiskutuksen jälkeen
ohran lehdet usein kellastuvat. Kasvuolot ja lajike vaikuttavat vioituksen voimakkuuteen.
Vioitusriski on pienin ruiskutettaessa ohran pensomisen puolivälissä. Myös vehnällä ja
rukiilla voidaan joskus havaita lievää kellastumista. Vioitus on kaikilla viljalajeilla ohimenevää, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta satoon. Huonoista kasvuoloista kärsivää
viljaa ei saa ruiskuttaa (esim. kylmä yö, kuivuus, liika märkyys). Suositeltava ruiskutussää
on pilvipouta, aamupäivä–alkuilta. Kirkasta auringonpaistetta tulee välttää. Kasvuston
on oltava ruiskutushetkellä kuivaa ja normaalikuntoista.

TEHOKKUUS:
Puma Extra tehoaa vain taimella oleviin hukkakauroihin ja paras torjuntatulos saadaan
hukkakauran ollessa hyvässä kasvukunnossa. Kasvun ollessa heikkoa, on käsittelyä
lykättävä, kunnes kasvu alkaa uudelleen. Ruiskutusta ei tulisi tehdä juuri ennen hallaa
eikä heti sen jälkeen. Taimet ovat yleensä heikompia hallan jälkeen ja ruiskutus tehdään
vasta kasvien rehevöidyttyä. Ruiskutuksen aikana lämpötilan tulisi olla +5 – +20 astetta.
Ruiskutusta on vältettävä kuumina päivinä ja kuivina kausina. Lämpötila vaikuttaa etupäässä tehon nopeuteen. On tärkeämpää ruiskuttaa rikkojen kasvuasteen ollessa oikea
kuin lämpimällä säällä, sillä pienten hukkakaurataimien torjunta antaa parhaimman
tehon. Teho heikkenee hukkakauran kasvuasteelta DC31 (1-solmuaste) alkaen.

TEHOAINEET
fenoksaproppi-P-etyyli 75 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään A.

Haitta

Teho

hukkakaura, luoho,
polvipuntarpää

5

kylänurmikka

2

juolavehnä

1

VESIMÄÄRÄ:
150–400 l/ha

VAROITUKSET

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

5 l/ 4 kpl

KÄYTTÖVINKKI:
Puma Extra voidaan ruiskuttaa seoksena mm. Premium Classic SX:n, Refine Super SX:n,
Gratilin ja Starane 333 HL:n kanssa. Seoksessa hukkakauratehoa voi hieman huonontua
ja siksi on syytä käyttää Puma Extran suurinta annosta.

SATEENKESTO
Tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

KÄYTTÖOHJE:
Ohra ja kevätvehnä

hukkakauran torjunta: viljan
pensomisen puolivälissä

1,0 l/ha

Ohra ja kevätvehnä

hukkakauran torjunta: korrenkasvun
alussa

1,2 l/ha

Ohra ja kevätvehnä

luohon torjunta: viljan pensomisen
puolivälissä

0,8–1,0 l/ha

Ohra ja kevätvehnä

luohon torjunta: viljan pensomisen
puoliväli -loppuvaihe

1,2 l/ha

Ruis, syysvehnä, ruisvehnä

varhain keväällä kasvun alkaessa

0,8–1,2 l/ha
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RIKKAKASVIEN TORJUNTA

REFINE® SUPER SX®

Kahden tutun tehoaineen parannettu ja tehokkaampi
seos haastavien rikkakasvien torjuntaan viljoilla sekä
apilattoman nurmen suojaviljalta.
OMINAISUUDET:
Rikkakasvien kasvu pysähtyy muutaman tunnin sisällä ruiskutuksesta, mutta näkyvät
vaikutukset, eli rikkakasvin vaalentuminen, kasvupisteiden kellastuminen ja kuolleet
rikkakasvit nähdään vasta 1-3 viikon sisällä. Multamailla saadaan paras teho, kun myöhään itäneet rikat ovat sirkkalehtivaiheessa, ja aikaisimmat ovat 2-4 lehtivaiheessa, mikä
usein osuu viljelykasvin pensomisvaiheeseen. Multamailla ei pidä ruiskuttaa liian aikaisin.
Kivennäismailla saadaan paras teho rikkakasvien sirkkalehti-1-vaiheessa, viljelykasvi on
usein samanaikaisesti 2-3 lehtivaiheessa.
Refine® Super SX® kevätkäsittelyn jälkeen voi syksyllä kylvää syysrapsia ja seuraavan
vuoden keväällä mitä tahansa viljelykasvia. Valmiste hajoaa nopeasti 1-2 kuukaudessa
ja sopii käytettäväksi pohjavesialueilla, peräkkäisinä vuosina sekä kaikilla maalajeilla.
SX® formulaationa Refine® Super SX® liukenee täydellisesti veteen ja imeytyy nopeasti
rikkakasveihin lehtien kautta, myös kylmissä olosuhteissa (alkaen +5 °C).

TEHOKKUUS:
Tehoaa laajasti viljan rikkakasveihin. Ylimmillä käyttömäärillä saadaan teho myös orvokkiin, tatarlajeihin, valvattiin ja ohdakkeeseen. Teho mataraan on heikko etenkin pienellä
käyttömäärällä, joten mataratehon varmistamiseksi tankkiseokseen voidaan lisätä
esimerkiksi Starane 333 HL:ää, Primusta tai Arylex –tehoainetta sisältävää valmistetta.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Ei saa käyttää apilan suojaviljalla.

RESISTENSSINHALLINTA:
Valmisteen tehoaineet ovat sulfonyyliureoita. Jos samankaltaisia tehoaineita käytetään
yksipuolisesti monta vuotta peräkkäin, voivat kestävät rikkakasviyksilöt valikoitua. Tästä
syystä kannattaa lisätä tankkiseokseen toisen vaikutustavan tehoaineita sisältäviä
tuotteita vähintään 3-4 vuoden välein.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS
220 g / 10 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Syysviljat

varhain keväällä kasvun
alettua tai kevätitoisten
rikkakasvien taimettumisen jälkeen (BBCH 20-39)

25-30 g/ha
+ SitoPlus 0,1 l/ha

Kevätviljat *

viljan 2-lehtiasteelta
alkaen - lippulehtiaste
(BBCH 12-39 kauralla
(BBCH 12-30)

20-30 g/ha
+ SitoPlus 0,1 l/ha

Apilattomien nurmien
suojaviljat

heinän oraan ollessa 2-3
lehtiasteella

20-30 g/ha
+ SitoPlus 0,1 l/ha

*Kauralle suositellaan alinta 20 g/ha käyttömäärää. Matilda
-kauralla tuotetta ei saa käyttää.
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TEHOAINEET
tifensulfuroni-metyyli 250 g/kg
tribenuroni-metyyli 250 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään B.

Haitta
pihatähtimö, pillikkeet,
jauhosavikka, pihatatar,
kiertotatar, linnunkaali,
peltohatikka, peltolemmikki, ukontatar, peipit,
lutukka, saunakukka,
ruiskaunokki, voikukka,
peltohatikka, hanhentatar, peltoretikka,
peltosinappi, poimuhierakka, peltotaskuruoho,
nokkonen, rautanokkonen,
tarhasaurikki, pihasaunio, peltopähkämö,
peltivillakko, siankärsämö, niittyleinikki,
unikot, aitohukanputki,
ristikukkaiset.
pelto-orvokki, peltoemäkki,
peltovalvatti,
* pelto-ohdake,
* persiantädyke, tummarusokki, leskenlehti,
piharatamo, pujo*
*ruiskutushetkellä tulee
olla 5-10 cm korkeita,
lisäksi peltovalvatissa ja
pelto-ohdakkeessa 6-8
lehteä

Teho

yli 90 %

70–90 %

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

REGLONE

Rikkakasvien torjuntaan juurikasvi- ja vihannesmailla,
perunalla, mauste- ja marjakasveilla, hedelmätarhoissa,
taimistojen ja metsätaimitarhojen kylvö- ja
istutuspenkeissä, mansikan rönsyjen hävittämiseen
riviväleistä sekä varsiston hävittämiseen perunalla,
herneellä, härkäpavulla, öljypellavalla, kitupellavalla,
rypsillä ja rapsilla sekä kylvösiemeneksi viljeltävällä
apilalla, kuitupellavalla ja lupiinilla.
OMINAISUUDET:
Reglone ruiskutetaan veteen sekoitettuna rikkakasvien lehdille ja tuhottavien viljelykasvien varsistoon ja lehdille. Käyttömäärä valitaan viljelykasvin koon ja rehevyyden mukaan.
Hyvä levitystasaisuus varmistaa hyvän tehon. Ei saa ruiskuttaa kosteaan kasvustoon,
sillä märässä tehoaine leviää epätasaisesti kasvin pinnalle. Valmiste on sateenkestävä 10
minuutin kuluttua ruiskutuksesta. Ei saa ruiskuttaa jäätyneeseen kasvustoon. Valmisteen
teho on heikko heinämäisiä rikkakasveja vastaan. Valmiste on suojattava jäätymiseltä.

TEHOKKUUS:
Lehdille ja vihreille versoille ruiskutettuna Reglone on vaarallista kaikille kasveille. Se
vaikuttaa kasveihin vain vihreiden lehtien ja versojen kautta. Valo nopeuttaa tehoa,
mikä tulee esiin 3-10 vrk:n kuluessa. Rikkakasveihin saadaan paras teho ruiskutettaessa pilvisenä päivänä tai illalla. Perunan varsiston hävittäminen on tehtävä keskipäivällä,
mieluiten auringon paisteessa. Muilla kasveilla varsiston hävityksessä saadaan paras
teho, kun ruiskutus tehdään illalla.

VESIMÄÄRÄ:
Vettä käytetään rikkakasvien torjunnassa 200–400 l/ha ja viljelykasvien varsiston ja
lehvästön tuhoamisessa vähintään 400 l/ha. Ruiskutusnesteeseen on yleensä lisättävä
Sito Plus -kiinniteainetta 1 dl/100 l (pellavalla 1–3 dl/100 l) vettä. Perunan varsiston
hävittämisessä ja unikon rikkakasvitorjunnassa ei kiinnitettä käytetä. Veden tulee olla
puhdasta ja kirkasta.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

TEHOAINEET
dikvatti 200 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään D.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET
Valmistetta saa käyttää samalla kasvulohkolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuonna, minkä jälkeen on pidettävä
vähintään samanpituinen tauko samaa
tehoainetta sisältävien valmisteiden
käytössä

Valmistetta ei saa käyttää käsikäyttöisillä levitysvälineillä eikä kasvihuoneissa. Sumuruiskua ei saa käyttää Reglonen levityksessä. Maaperän eliöiden suojelemiseksi
dikvattia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla
peltolohkolla. Vaihtoehtoisesti dikvattia sisältäviä valmisteita voidaan kuitenkin käyttää samalla peltolohkolla kahtena peräkkäisenä vuonna, jos kyseisellä lohkolla ei sen
jälkeen käytetä samaa tehoainetta sisältäviä valmisteita kahteen vuoteen tai kolmena
peräkkäisenä vuonna, jos kyseisellä lohkolla ei sen jälkeen käytetä samaa tehoainetta
sisältäviä valmisteita kolmeen vuoteen. Valmiste on lievästi myrkyllistä mehiläisille ja
muille pölyttäville hyönteisille. Kukkivien kasvien käsittely sekä käyttö lähempänä kuin
60 m mehiläispesistä ilman mehiläishoitajan suostumusta on sallittu vain mehiläisten
lentoajan jälkeen klo 21 ja 06 välisenä aikana. Puna-apilan siemenviljelys voidaan käsitellä
ainoastaan viimeisenä satovuonna.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl, 10 l / 2 kpl
Valmisteen viimeinen sallittu käyttöpäivä 4.2.2020.
Käyttöohje seuraavalla sivulla.
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KÄYTTÖOHJE:
Perunan varsistonhävitys:
Matalat ja harvat lajikkeet

10–14 vrk ennen perunan nostoa

3,0–4,0 l

Perunan varsistonhävitys:
Korkeat ja rehevät lajikkeet sekä
lakoutuneet kasvustot

10–14 vrk ennen perunan nostoa, jaettu käsittely
3 vrk:n välein

2x2,0 l/ha

Perunan varsistonhävitys:
Korkeat ja pystyt kasvustot

Murskaus korkeaan (30–40 cm) sänkeen n. 10 vrk
ennen nostoa ja ruiskutus 1 vrk myöhemmin

1,5–2,0 l/ha

Peruna, rikkakasvien torjunta

Viimeistään kun perunasta 10 % on tullut pintaan;
BBCH 00–14

1,0–2,5 l/ha + kiinnite

Mansikan rivivälit, rönsyjen torjunta

Toukokuussa ennen kukintaa BBCH 59 ja
sadonkorjuun jälkeen BBCH 91–93

Rönsyjen poisto: 3,0–4,0 l/ha
(ruiskutettava ala) + kiinnite.
Rikkakasvien torjunta 2,0–2,5
(ruiskutettava ala) + kiinnite

Puna-, musta- ja valkoherukka
karviainen, karhunvatukka, vadelma,
pensasmustikka, aronia ja marjatuomipihlaja, rikkakasvien torjunta viljelykasvit
suojaten

Rikkakasvien tultua taimelle, ennen viljelykasvin
kukintaa; BBCH 59

2,0–2,5 (ruiskutettava ala)
+ kiinnite

Sokeri- ja punajuurikas, kerä- kukka-,
parsa-, ruusu-, lehti- ja kiinankaali,
lanttu, retiisi, nauris, piparjuuri,
kumina, tilli, persilja, fenkoli, lehtiselleri (varsiselleri), juuripersilja, kirveli,
porkkana, palsternakka , mukulaselleri,
salaatti, maa

Rikkakasvien tultua taimelle 2–3 vrk ennen
viljelykasvin taimettumista; BBCH 00–07 tai
riviväleistä viljelykasvien taimet suojaten

1,0–2,0 + kiinnite

Omena, päärynä, kirsikka ja luumu rikkakasvien torjunta viljelykasvit suojaten

Rikkakasvien tultua taimelle ennen viljelykasvin
kukintaa; BBCH 59

2,0–2,5 (ruiskutettava ala)
+ kiinnite

Havu- ja lehtipuiden sekä pensaiden
kylvökset ja taimistot, rikkakasvien
torjunta

Rikkakasvien tultua taimelle 2–3 vrk ennen
viljelykasvin taimettumista tai taimet suojaten

1,0–2,5 (ruiskutettava ala)
+ kiinnite

Apilan siemenviljelykset, rikkakasvien
torjunta

Käsittely tehdään apilan ollessa talvilevossa. Tämä
tarkoittaa että käsittelyä ei tule tehdä ennen
ensimmäistä pakkaskautta. Kasvusto ei saa olla
pakkashuurteessa ja ilman lämpötilan tulee olla
mieluiten yli 0

2,5 + kiinnite

Apilan, kuitupellavan ja lupiinin
siemenviljelykset, varsiston hävittäminen

4–7 vrk ennen leikkuupuintia; BBCH 85–89

2,0–3,0 + kiinnite

Rypsi, rapsi, kitupellava, öljypellava ja
tuleentuneena korjattavat rehuherne ja
härkäpapu, varsiston hävittäminen

7–14 vrk ennen leikkuupuintia, öljypellavalla kun
valtaosa siemenkodista on tuleentunut; BBCH
86–89

2,0–3,0 + kiinnite
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ROUNDUP ACE

Nopea- ja varmatehoinen glyfosaatti-valmiste.
OMINAISUUDET:
Roundup ACE vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta, joten
rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Juolavehnässä tulee olla vähintään 3-4 vihreää lehteä (10–15 cm korkeaa). Monivuotiset rikkayrtit
torjutaan juuri ennen niiden kukintaa tai sen aikana, kuitenkin aina ennen rikkakasvien
tuleentumista. Hukkakaura torjutaan viimeistään sen tullessa röyhylle.

TEHOKKUUS:
Valmiste tehoaa kaikkiin kasveihin niiden vihreiden lehtien ja varsien kautta. Käyttömäärä
valitaan käyttökohteen ja torjuttavien rikkakasvien perusteella. Teho näkyy nopeasti
ruiskutuksen jälkeen.
Ruiskutuksen jälkeen pelto on muokattavissa hyvissä olosuhteissa:
• 6 tuntia yksivuotisten rikkojen torjunnassa

TEHOAINEET
glyfosaatti 450g/l kaliumsuolana

• 2 päivää juolavehnän torjunnassa

VAROITUKSET

• 5 päivää monivuotisten rikkojen torjunnassa

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Viileän sään aikaan erityisesti syksyllä, kun kasvin nestevirtaukset ovat pienemmät
voidaan muokkaus tehdä aikaisintaan 5vrk:n kuluttua ruiskutuksesta.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta tai sade ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää tehoa. Maata ei saa muokata ennen ruiskutusta. Valmiste ei tehoa jäätyneessä kasvustossa.
Halla ei kuitenkaan heikennä tehoa, jos ruiskutus tehdään sulaneeseen kasvustoon.

VESIMÄÄRÄ:
100–200 l/ha

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
15 l

KÄYTTÖOHJE:
Viljelysmaat ennen
kevätkylvöä tai -istutusta

Ruiskutus tehdään, kun juolavehnässä on vähintään 3 lehteä. Jos hävitettävänä on
huonosti talvehtinut syysvilja ja/tai vastataimettuneet rikkayrtit, ruiskutetaan lohko
kasvun alettua, kun kasvupisteet ovat vihreät

1,2 l/ha

Viljelysmaat sadonkorjuun
jälkeen

Juolavehnän torjunta elo–lokakuussa

2,4 l/ha

Viljelysmaat sadonkorjuun
jälkeen

Rikkayrttien torjunta elo–lokakuussa

4,8–6,4 l/ha

Viljapellot ennen
suorakylvöä tai sen jälkeen

Ennen suorakylvöä tai viimeistään 2 vrk sen jälkeen

1,2 l/ha

Kynnettävät nurmet,
muokkaamaton kesanto

Heinä-, syyskuussa. Käyttömäärä riippuu torjuttavista rikkakasveista.

2,4 l/ha

Viljapellot ennen puintia

Käsittely tehdään tuleentuneeseen kasvustoon vähintään 10 vrk ennen puintia.
Ruiskutushetkellä viljan jyvien kosteuden on oltava alle 30 %. Käsittelyä ei saa
tehdä siemenviljalle.

1,6–2,4 l/ha

Viljapellot puinnin
yhteydessä

Ruiskutus viljoilla puinnin yhteydessä on sallittu ainoastaan tarkoitukseen
kehitetyillä laitteilla ja laitteiden käyttöohjeita noudattaen.

2,4 l/ha
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UUTTA TEHOKKUUTTA

Nopea ja varmatehoinen glyfosaatti
Uusi patentoitu formulaatti:
Tehoainetta 450 g/l kaliumsuolana,
mukana optimoitu kiinnite
Nopea sateenkesto:
1 tunti yksivuotisille, 1-2 tuntia juolavehnälle
4 tuntia moni-vuotisille rikoille
Muokattavissa ruiskutuksesta:
6 tuntia yksivuotisten rikkojen torjunnassa
2 päivää juolavehnän torjunnassa ja
5 päivää monivuotisten rikkojen torjunnassa
Roundup is a registered trademark of Monsanto LLC. Roundup contains Glyphosate.
USE HERBICIDES SAFELY. ALWAYS READ THE LABEL AND PRODUCT INFORMATION BEFORE USE.
© Monsanto (UK) Ltd 2014.

.Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

020 791 4040

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

SAFARI®

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikkaalla.
OMINAISUUDET:
Safari® on rikkakasveihin pääasiassa lehtien kautta vaikuttava valmiste. Märässä
maassa valmisteella on myös jonkin verran maavaikutusta. Safaria käytetään osana
sokerijuurikkaan rikkakasvien torjuntaohjelmia.

TEHOKKUUS:
Valmisteella on hyvä teho mm. mataraan, saunakukkaan, rusokkiin, linnunkaaliin,
pillikkeeseen. Valmisteella on huono teho savikkaan, ohdakkeeseen ja valvattiin. Safaria käytetään tyypillisesti yhdessä muiden juurikasaineiden kanssa tankkiseoksissa
täydentämään tehoja.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Viileissä olosuhteissa teho tulee näkyviin hitaasti. Lämmin ja kostea sää edistää vaikutusta, kuten myös märkä maa maavaikutusta. Kasvustossa voi näkyä ohimenevää
vaalenemista.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Erittäin kuivissa olosuhteissa Safaria ei tulisi käyttää sokerijuurikkaalla vioittumisriskin
vuoksi.

RESISTENSSINHALLINTA:
Valmisteen pitkäaikainen toistuva käyttö voi kasvattaa riskiä kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle. Käytä monipuolisesti myös muulla tavoin tehoavia valmisteita
osana tankkiseoksia.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
120 g (4 x 30 g liukopussi) / 10 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Tutustu ruiskun pesuohjeisiin myyntipäällystekstissä. Safari® kestää pakkasta kuivassa
varastoituna. Tutustu Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen (SJT) ja Sucroksen sokerijuurikkaan viljelyohjeisiin, joista löydät viimeisimmät kasvinsuojeluohjelmat.

KÄYTTÖOHJE:
Sokerijuurikas

Ensimmäisen kerran sirkkalehtiasteella.
Kasvinsuojeluruiskutuksia tehdään 1–3 kpl
rikkakasvilajiston edellyttämillä tankkiseoksilla.

20-30 g/ha

TEHOAINEET
triflusulfuroni-metyyli500 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään B.

Haitta

Teho

hatikka, kylänurmikka,
linnunkaali, mustakoiso,
peltolemmikki, peltomatara,
peltovillakko, pihasaunio,
pillike, punapeippi, ristikukkaiset, rusokki, saunakukka
(kevätitoinen), ukontatar

5

pihatatar

4

kiertotatar, pelto-orvokki,
peltoemäkki

3

pelto-ohdake, pihatähtimö,
savikka, valvatti

2

VAROITUKSET
VASTUUKLAUSUULI:
Käyttäjä on aina velvollinen tarkastamaan aineiden käyttöohjeen ennen käyttöä. Monet
eri tekijät vaikuttavat kasvinsuojeluaineiden toimivuuteen. Tällaisia tekijöitä on mm.
sääolot ja maalaji, viljelykierto, viljelykasvien eri lajikkeet, ruiskutusajat, käytettävät
vesimäärät, ruiskutusveden laatu, tankkiseokset muiden aineiden kanssa sekä viljelijän
ammattitaito. Maahantuoja vastaa, että alkuperäispakkauksessa oleva ja käyttöohjeen
mukaisesti varastoitu valmiste on ilmoitetun kaltainen. Varaamme oikeuden muuttaa
tätä opasta ilman erillistä ilmoitusta.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Kaksi tuntia ruiskutuksesta.
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SEKATOR OD

Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä- ja ruisviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Sekator OD tehoaa rikkakasveihin lehtien kautta. Ruiskutushetkellä rikkakasvien pitäisi
olla hyvässä kasvussa. Lämmin ja kostea sää edistää vaikutusta. Käsittelyn jälkeen
rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja näkyvät oireet ilmaantuvat n. 2 viikon kuluttua
käsittelystä. Rikkakasvit ovat täysin kuolleita 4-6 viikon kuluttua käsittelystä. Sektor
OD:tä ei saa käyttää kauralla, suojaviljassa eikä nurmilla.

TEHOKKUUS:
Valmisteella on erinomainen tai hyvä teho mataraan, saunakukkaan ja useimpiin
kevätitoisiin rikkakasveihin kuten pihatähtimö, pillike, jauhosavikka, ristikukkaiset
rikkakasvit. Orvokkia, peippiä ja emäkkiä torjuttaessa suositellaan käytettäväksi suurinta
käyttömäärää.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen välttämiseksi Sekator OD-valmistetta, tai
muuta vaikutustavaltaan samaan ryhmään (HRAC-ryhmä B, sulfonyyliureat) kuuluvaa valmistetta saa käyttää enintään 3 -4 peräkkäisenä vuonna. Jos epäillään, että resistenssiä
on muodostunut, Sekator OD:n kanssa yhdessä käytettävien valmisteiden pitää tehota
sulfonyyliureoita kestäviin rikkakasvilajeihin. Tällaisia valmisteita ovat mm. Starane 333
HL, Starane XL sekä Dublosan Super.

VESIMÄÄRÄ:
100–200 l/ha

TEHOAINEET
jodosulfuroni-metyyli-natrium 25 g/l
amidosulfuroni 100 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään B.

Haitta

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

KÄYTTÖVINKKI:
Käyttömäärä valitaan vallitsevien olosuhteiden ja pellon rikkakasvilajivalikoiman mukaan.
Hyvissä kasvu- ja ruiskutusolosuhteissa voidaan käyttää alinta suositeltua annosta. Suurinta suositeltua annosta käytetään jos pellossa on runsaasti syysitoista saunakukkaa,
valvattia tai ohdaketta. Sekator 75 ml l + MCPA 0,75-1 l/ha on tehokas seos.

KÄYTTÖOHJE:

Teho

peltolemmikki, peltomatara, pihatähtimö, pillike,
ristikukkaiset, saunakukka
(kevätitoinen), savikka,
ukontatar

5

kiertotatar, linnunkaali,
peltoemäkki, punapeippi

4

hatikka, pelto-orvokki

3

Ohra, kevätvehnä ja
kevätruis

Viljojen ollessa 2–3
-lehtiasteella, viimeistään
korrenkasvun alkaessa

75–150 ml/ha + Sito Plus
kiinnite 1 dl/200 l vettä

VAROITUKSET

Syysvehnä ja syysruis

Keväällä aikaisin kasvun
alettua- korrenkasvun alku

100–150 ml/ha + Sito Plus
kiinnite 1 dl/200 l vettä

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Kaksi tuntia ruiskutuksesta.
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SELECT PLUS

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan kepasipuli-,
porkkana-, sokerijuurikas-, rehujuurikas, punajuurikas-,
peruna-, keräkaali-, pellava-, rypsi-, rapsi-, herne-, papuja mansikkaviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Select Plus tehoaa useisiin yksivuotisiin ja monivuotisiin heinämäisiin rikkakasveihin.
Juolavehnän torjuntaan valmiste soveltuu vain kasveilla, joilla käyttömäärä 2 l/ha on
sallittu. Tehoaine imeytyy kasviin lehtien kautta ja kulkeutuu systeemisesti maanalaisiin
osiin. Teho heinissä alkaa näkyä 1–2 viikon kuluttua.

TEHOKKUUS:
Select Plus tehoaa mm. kylänurmikkaan, hukkakauraan, jääntiviljaan, luohoon sekä
käyttösuosituksen suurimmalla annoksella myös juolavehnään

VAROAJAT:
Keräkaali 28 vrk. Pavut, mansikka 30 vrk. Porkkana 40 vrk. Sokerijuurikas, rehujuurikas,
punajuuri, peruna, herne, sipuli 56 vrk. Pellava 70 vrk. Kevät- ja syysöljykasvit 90 vrk.
Ei saa käyttää tuoreena korjattavalla herneellä.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
kletodiimi 120 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään A.

VAROITUKSET

200–400 l/ha

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

2-lehtiasteelta alkaen viimeistään nuppuasteella (BBCH 12–59), tai sadonkorjuun jälkeen

1,0–2,0 l/ha

Peruna

2 lehtiasteelta alkaen viimeistään silloin kun kasvusto peittää 30 % maa-alasta
(BBCH 12 – 59) ja ennen kuin lehdet estävät ruiskutusnesteen pääsyn maahan

1,0–2,0 l/ha

Porkkana

Porkkanan 2-lehtiasteelta alkaen viimeistään kun porkkanoiden halkaisija on 50 %
tavoitetusta (BBCH 12–45) ja ennen kuin lehdet estävät ruiskutusnesteen pääsyn maahan

1,0–2,0 l/ha

Sipuli

Kun toinen lehti selvästi näkyvillä ja viimeistään kun puolet halutusta sipulin koosta on
saavutettu (BBCH 12–41)

1,0–2,0 l/ha

Keräkaali

Kaalin 2-lehtiasteelta viimeistän kaalin kerimisen alussa (BBCH 12–41)

1,0–2,0 l/ha

Pavut

Kun pavuissa 2–9 lehteä tai enemmän (BBCH 12-19) ja ennen kuin lehdet estävät
ruiskutusnesteen pääsyn maahan

1,0 l/ha

Herne

2-lehtiasteelta – 9 tai enemmän solmuväliä (BBCH 12-39) ja ennen kuin lehdet estävät
ruiskutusnesteen pääsyn maahan

1,0 l/ha

Kevät- ja syysrapsi ja
Kevät- ja syysrypsi

2 lehtiasteelta alkaen aikaiseen nuppuvaiheeseen; nuput vielä lehtisykerön sisällä)
(BBCH 12–50)

1,0 l/ha

Sokeri-, rehu- ja
punajuurikas

2 lehtiasteelta alkaen viimeistään silloin kun kasvusto peittää 30 % maa-alasta
(BBCH 12–59) ja ennen kuin lehdet estävät ruiskutusnesteen pääsyn maahan

1,0–2,0 l/ha

Pellava

Viimeistään pellavan ollessa 20 cm

1,0 l/ha
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SENKOR SC 600

Rikkakasvien torjuntaan peruna- ja porkkanaviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Vaikuttaa leveälehtisiin rikkoihin hieta- ja savimailla lehtien ja maan kautta, eloperäisillä
mailla etupäässä lehtien kautta. Valmisteen teho on kokeiltu ainoastaan käyttöohjeessa
mainitun kiinnitteen kanssa.Perunan multaamista tai äestystä heti ruiskutuksen jälkeen
on vältettävä, sillä se edistää rikkojen taimettumista tässä vaiheessa. Multaus ennen
kasvuston sulkeutumista nopeuttaa sitä vastoin Senkorin hajoamista maahan ja vähentää valmisteen jälkivaikutusta. Samana vuonna ei käsitellyllä lohkolla saa viljellä muita
viljelykasveja eikä seuraavanakaan vuonna ristikukkaiskasveja (kaali, lanttu, nauris, rypsi,
rapsi, camelina). Eri perunalajikkeiden välillä voi esiintyä kestävyyseroja, kun ruiskutus
tehdään perunan taimettumisvaiheessa.

TEHOAINEET

TEHOKKUUS:

metributsiini 600 g/l

Valmisteen teho leveälehtisiin siemenrikkoihin ja kylänurmikkaan on hyvä, peippeihin
ja tatarlajeihin tyydyttävä. Teho mataraan on riittämätön, kiertotattareeseen ja ohdakkeeseen teho on heikko.

Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään C1.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

Haitta

Paras torjuntatulos saavutetaan lämpimällä säällä ruiskutettaessa, maan ollessa kostea.
Kuivalla säällä teho on paras ruiskutettaessa aamulla, ilman suhteellisen kosteuden
ollessa korkea. Ruiskutusta yli +25 ºC lämpötiloissa tulisi vioitusriskin vuoksi välttää,
jos viljelykasvi on saavuttanut taimiasteen. Pienintä, 0,25 l/ha, käyttömäärää voidaan
käyttää perunalla ainoastaan erittäin hyvissä olosuhteissa tai kun rikat ovat kasvaneet
lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa, kun sää on ruiskutuksen aikana lämmin ja kostea,
kun rikkakasvusto koostuu savikasta, pillikkeestä ja pihatähtimöstä ja rikkojen ollessa
sirkkalehtiasteella.

pillike, savikka

5

peltoemäkki, peltovillakko,
pihasaunio, pihatähtimö,
ristikukkaiset

4

linnunkaali, pelto-ohdake,
peltolemmikki, punapeippi,
rusokki, saunakukka
(kevätitoinen), ukontatar

3

hatikka, kiertotatar,
kylänurmikka, mustakoiso,
pelto-orvokki, pihatatar,
valvatti

2

peltomatara

1

VESIMÄÄRÄ:
150–300 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Tuotetta ei saa käyttää pohjavesialueilla.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Perunalla käytettäessä 0,25 l/ha tai alhaisempaa käyttömäärää rikkakasvien taimettumisen jälkeen, tulee ruiskutusnesteeseen lisätä 2–3 l/ha Sunoco 11E/3 -kiinnitettä. Tätä
seosta käytetään ainoastaan hyvin otollisissa ruiskutusolosuhteissa. Tankkiseoksessa
Titus 25 DF -valmisteen kanssa, on Senkor SC 600:n käyttömäärä 0,2–0,25 l/ha (Sito Plus
-kiinnitettä käytetään 0,2 l/ha). Porkkanalla osittain puutteellisesta rikkaruohotehosta
johtuen, käytetään valmistetta tavallisesti. Tankkiseoksena Fenixin kanssa.

Teho

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
kaksi tuntia ruiskutuksesta

JÄLKIKASVIRAJOITTEET
Seuraavalla kasvukaudella lohkolla ei saa
viljellä ristikukkaisia kasveja kuten rypsiä,
rapsia, kaaleja, lanttua tai naurista.

KÄYTTÖOHJE:
Peruna

Ennen taimettumista

Vähämultaiset hietamaat 0,35–0,58 l/ha
Muut maalajit 0,4–0,58 l/ha

Peruna

Perunan nuorella taimiasteella

Vähämultaiset hietamaat 0,25–0,35 l/ha
Muut maalajit 0,35–0,58 l/ha

Peruna

Jaettu käsittely: Ennen perunan taimettumista

0,25–0,35 l/ha

Jaettu käsittely: Perunan varhaisella taimettumisasteella

0,23 l/ha

Porkkana

Käytetään viimeistään 3 päivää ennen porkkanan taimettumista
tai kun porkkanassa on vähintään kaksi kasvulehteä, viimeistään porkkanan 4-lehtiasteella

0,1–0,17 l/ha

Porkkana

Ennen taimettumista tankkiseoksena Fenixin kanssa

0,1 l/ha
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SPOTLIGHT PLUS

Perunan rikkakasvitorjuntaan ennen perunan taimelle
tuloa ja perunanvarsiston hävittämiseen.
OMINAISUUDET:
Spotlight Plus vaikuttaa lehtien kautta solujen lehtivihreän muodostukseen ja hävittää
siten rikkakasvit ja varsiston. Se ei kulkeudu kasvin sisällä eikä keräänny mukuloihin.
Teho alkaa näkyä muutaman päivän kuluessa ruiskutuksesta. Varsisto kuolee parin viikon
kuluessa. Tehoon vaikuttaa murskauksen onnistumisen lisäksi perunan tuleentumisaste. Paras tulos varsiston hävityksessä saadaan, kun tuleentuminen on jo alkamassa
eikä kasvusto kärsi liiallisesta kuivuudesta. Torjuttaessa rikkakasveja, on Spotlight
Plus -valmisteen käyttömäärä pieni ja aine on kustannuksiltaan erittäin edullinen.
Rikkakasveja torjuttaessa on huomattava, että valmiste vaikuttaa ohimenevästi myös
taimelle tulleeseen perunaan. Siksi käsittely pitää hehdä viimeistään silloin, kun 10 %
perunasta on taimettunut. Tankkiseoksena muiden perunalla käytettävien valmisteiden
kanssa se hävittää taimelle ehtineet rikkakasvit ja muiden aineiden maavaikutus antaa
pitkävaikutteisen tehon.

TEHOKKUUS:
Spotlight Plus tehoaa yksinään hyvin mm. seuraaviin siemenrikkakasveihin: matara,
kiertotatar, pihatatar, tädykkeet, orvokki, peippi, savikka ja mustakoiso. Pienintä ohjeenmukaista annostusta voidaan käyttää rikkakasvien sirkkalehtivaiheelta 1-lehtivaiheeseen.
Pitkäkestoisemman ja laajemman tehon saamiseksi suositellaan tankkiseosta Fenixin
tai Senkorin kanssa, jolloin käytetään niiden ohjeenmukaista annosta. Ohjelmaa voidaan
myöhemmin perunan taimettumisen jälkeen täydentää Tituksella tai Senkorilla.

TEHOAINEET
karfentratsoni-etyyli 60 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään E.

Haitta

Teho

hatikka, kiertotatar,
mustakoiso, pelto-orvokki,
peltomatara, pihatatar,
pillike, punapeippi, savikka

5

4

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

pihasaunio, ristikukkaiset,
saunakukka (kevätitoinen),
ukontatar

Varoaika 7 vrk.

linnunkaali

3

peltoemäkki, peltolemmikki

2

kylänurmikka, pelto-ohdake,
peltovillakko, pihatähtimö,
rusokki, valvatti

1

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Valmisteen paras ruiskutusaika on aamulla. Käsittelyn jälkeen tulee olla valoisaa vähintään 4 tuntia. Varsiston hävityksessä Spotlight Plus -käsittelyn annetaan vaikuttaa kaksi
viikkoa ennen nostoa. Ruiskutuksen jälkeen tulee olla poutaa 2 tuntia, jotta valmiste
ehtii vaikuttaa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Peruna

Peruna,
varsiston
hävitys

Varhaisperunalla viimeistään, kun 5 % perunasta on
taimella ja myöhäisillä lajikkeilla, kun enintään 10 %
taimella. Joko yksinään tai seoksena maavaikutteisen aineen kanssa (Fenix, Senkor)

0,2-0,25 l/ha

Varsisto murskataan n. 3 päivää ennen ruiskutusta
huolellisesti 10–40 cm pitkään varteen siten, että
lähes kaikki lehdet irtoavat varsista.

1,0 l/ha

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Kaksi tuntia ruiskutuksesta.
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STARANE 333HL

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja
kevätohralta, kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja
apilattomien nurmien suojaviljoilta.
OMINAISUUDET:
Uusi entistä käyttäjäystävällisempi Starane 333 HL on erinomainen seoskumppani
pienannosaineiden kanssa viljoille. Seoksissa Starane 333 HL tuo lisätehoa mm. mataran
ja pihatähtimön torjuntaan. Katkaisee pienannosaineita kestävien rikkakasvikantojen
syntymisen.

TEHOKKUUS:
Starane 333 HL tehoaa erinomaisesti pihatähtimöön, mataraan, lemmikkiin ja kiertotattareen.

KÄYTTÖOHJE:
Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa. Kevätviljat ja apilattomien
nurmien suojaviljat ruiskutetaan oraan 2 –lehtiasteelta viimeistään kun lippulehden tuppi
on turvonnut (BBCH 13-45). Paras teho saadaan ruiskutettaessa lämpimällä säällä yli
+15 °C. Alle +12 °C lämpötiloissa ei tule ruiskuttaa. Vesimäärä 100–300 l/ha.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Ei saa käyttää apilan tai muiden palkokasvien suojaviljalla.

PAKKAUS:
3l

KÄYTTÖOHJE:
Syysviljat

Kevätviljat

Maissi
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Kasvuaste 23–29 BBCH

0,25 l/ha

Kasvuaste 30–39 BBCH

0,36 l/ha

Kasvuaste 40–45 BBCH

0,4 l/ha

Kasvuaste 13–19 BBCH

0,1 l/ha

Kasvuaste 20–29 BBCH

0,25 l/ha

Kasvuaste 30–45 BBCH

0,3 l/ha

Kasvuaste 13–16 BBCH

0,15 l/ha

TEHOAINEET
fluroksypyyri 333 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään O.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

STARANE XL

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan apilattomilla
laidun- ja säilörehunurmilla, heinien siemenviljelyksillä,
apilattomilla suojaviljoilla syys- ja kevätviljoilla sekä
golfnurmilla.
OMINAISUUDET:
Starane XL on valmiste leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan. Se tehoaa rikkakasveihin pelkästään lehtien kautta. Herkillä lajeilla teho alkaa näkyä parin päivän kuluttua
ruiskutuksesta. Kasvu pysähtyy ja rikkakasvit kuihtuvat 3–4 viikossa. Valmistetta voi
käyttää kaikilla nurmiheinälajeilla.

TEHOKKUUS:
Starane XL tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio,
pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuruoho, lemmikki, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali,
peltoukonnauris ja voikukka. Teho savikkaan, orvokkiin ja tädykkeeseen ei ole riittävä.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Starane XL voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5 °C. Ruiskutuksen jälkeen on oltava
vähintään 1 tunti sateetonta. Syysviljat ruiskutetaan varhain keväällä kasvun alkaessa.
Kevätviljat ja apilattomien nurmien suojaviljat ruiskutetaan oraan 2-lehtiasteelta lähtien
lippulehtivaiheeseen asti. Ilman suojaviljaa perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinän 2–4-lehtivaiheessa pienintä suositeltua annosta käyttäen.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmisteelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti
ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäessä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneessa
kasvualustana. Jos Starane XL:llä käsitelty lohko joudutaan rikkomaan, saa samalle
lohkolla käsittelyvuonna kylvää viljaa, maissia tai raiheinää.

VAROAIKA:
Nurmilla 10 vrk.

RESISTENSSINHALLINTA:
Starane XL tehoaa kestävään pihatähtimökantaan erittäin hyvin. Pienannosaineiden
seoskumppanina Starane XL katkaisee kestävien rikkakantojen muodostumisen.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Pujon torjuntaan suositellaan tankkiseosta: Ariane S 2 l/ha + Starane XL 0,5 l/ha. Alin
varastointilämpötila 0 °C.

KÄYTTÖOHJE:
Säilörehu- ja laidunnurmet,
nurmikot sekä viljellyt
laitumet

keväällä kasvun alkaessa tai niiton
jälkeen

1,5–1,8 l/ha

Heinien siemenviljelykset

heinän 2–4-lehtivaiheessa

1,5–1,8 l/ha

Syysviljat

keväällä kasvun alkaessa

1,0–1,2 l/ha

Syysviljat tankkiseoksissa

keväällä kasvun alkaessa

0,8 l/ha

Kevätviljat ja apilattomat
suojaviljat

viljan 2-lehtiasteelta – pensomisen
loppuun mennessä

0,8–1,0 l/ha

Kevätviljat ja apilattomat
suojaviljat tankkiseoksissa

viljan 2-lehtiasteelta – pensomisen
loppuun mennessä

0,6 l/ha

TEHOAINEET
florasulaami 2,5 g/l
fluroksipyyri 100 g/l
Sisältää myös: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)
-onia sekä liuotinbensiiniä
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään B ja O.

Haitta

Teho

kiertotatar, linnunkaali,
lutukka, peltokanankaali,
peltolemmikki, peltomatara, peltoukonnauris,
pihatähtimö, ristikukkaiset,
saunakukka (kevätitoinen),
ukontatar, voikukka

5

ahosuolaheinä, hevonhierakka, hevonhierakka, leinikki,
nokkonen, peltoemäkki,
piharatamo, pihatatar, pillike, punapeippi, ruiskaunokki,
saunakukka (talvehtiva),
siankärsämö, valvatti

4

hatikka, koiranputki,
pelto-ohdake, savikka

3

pelto-orvokki, peltotädyke

2

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.
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STOMP

Rikkakasvien torjuntaan porkkana-, kylvö- ja
taimisipuliviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Stomp on kahden vaikutustavan ansioista monipuolinen ja joustava valmiste erikoiskasvien rikkatorjuntaan.
Stomp vaikuttaa rikkakasveihin lehtien ja juurien kautta niiden itäessä. Vaikutus maan
kautta heikkenee humuspitoisuuden lisääntyessä sekä kuivissa oloissa. Valmiste muodostaa maan pintaan ohuen kalvon, jossa itävät rikkakasvit kuolevat. Stomp soveltuu
hyvin osaksi rikkakasvitorjuntaohjelmia. Valmisteella runsaasti Minor use-käyttökohteita.

TEHOKKUUS:
Valmiste tehoaa hyvissä oloissa erinomaisesti seuraaviin rikkakasveihin: peippi, peltohatikka, peltolemmikki, pelto-orvokki, peltotädyke, peltoukonnauris ja pihatähtimö. Teho on
hyvä jauhosavikkaan, peltoemäkkiin, pihatattareen, pillikkeeseen ja peltotaskuruohoon.
Teho on tyydyttävä kiertotattareen, linnunkaaliin, peltomataraan, peltovalvattiin ja
ukontattareen sekä heikko saunakukkaan ja pihasaunioon. Kylänurmikkaan ja muihin
heinämäisiin kasveihin Stomp ei tehoa.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
pendimetaliini 400 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään K1.

Haitta

200–400 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSIA:
Valmistetta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla lohkolla. Valmistetta saa käyttää
kerran kasvukaudessa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 2 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Porkkana

Kylvön ja taimettumisen välillä tarvittaessa

2,0–5,0 l/h

Porkkana

käytetään ennen porkkanan taimettumista.*

2,0–5,0 l/ha, tankki
seoksissa 1,0–2,0 l/ha

Kylvösipuli

heti kylvön jälkeen - viikko ennen taimettumis- 2,0–5,0 l/ha
ta. Kylvösyvyys vähintään 2 cm.

Taimisipuli

Heti istutuksen jälkeen. *

2,0–5,0 l/ha

Teho

hatikka, pelto-orvokki,
peltolemmikki, pihatähtimö,
punapeippi

5

peltoemäkki, pihatatar,
pillike, ristikukkaiset,
savikka, valvatti

4

kiertotatar, leinikki, linnunkaali, luoho, peltomatara,
ukontatar

3

hevonhierakka, hukkakaura,
juolavehnä

2

pelto-ohdake, saunakukka
(kevätitoinen), voikukka

1

Minor use hyväksyntä:
Palsternakka Kylvöksen pitää olla hyvin mullattu ja
2,0–5,0 l/ha pals
kylvösyvyyden vähintään 2 cm. Valmistetta
ternakan kylvön tai
käytetään ennen palsternakan taimettumista. * taimettumisen välillä

VAROITUKSET

2,0–5,0 l/ha

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Mukulaselleri Heti istutuksen jälkeen. *

2,0–4,0 l/ha

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET

Varsiselleri

Heti istutuksen jälkeen. *

3,0–4,0 l/ha

Piparjuuri

Heti istutuksen jälkeen tai ennen versojen
tuloa maan pinnalle. *

2,0–4,0 l/ha

Valmistetta ei saa käyttää samalla lohkolla peräkkäisinä vuosina.

Parsa

Sadonkorjuun jälkeen. *

4,0 l/ha

Valkosipuli

Heti istutuksen jälkeen. *

2,0–5,0 l/ha

Istukassipuli

Heti istutuksen jälkeen tai Basagran SG:n
kanssa heti istutuksen jälkeen

2,0–5,0 l/ha tankkiseoksissa 2,0–3,0 l/ha

Purjosipuli

Viimeistään viikko istutuksen jälkeen.*

Salaattisipuli Heti istutuksen jälkeen

2,0-5,0 l/ha

Sokerimaissi Ennen maissin taimettumista

2,0–5,0 l/ha muovikatteessa max. 2,5 l/ha

Rehumaissi

2,0–5,0 l/ha

Ennen maissin taimettumista tai viimeistään
maissin 4-lehtiasteella

* Rikkakasvitehon täydentämiseksi valmistetta suositellaan käytettäväksi kasvinsuojeluohjelmassa yhdessä muiden rikkakasvivalmisteiden kanssa.
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SWIPE

Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään
torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.
KÄYTTÖ JA KÄYTTÖMÄÄRÄT:
Käsittelyaika on alkukesällä viljan korrenkasvun aikana pensomisen lopulta lähtien
aikaiselle lippulehtiasteelle saakka. Valmiste vaikuttaa ainoastaan lehtien kautta, minkä
vuoksi hukkakauran ja muiden torjuttavien heinälajien pitää olla orastunut. Hukkakauran
röyhyä ei saa näkyä ruiskutushetkellä. Hukkakaura: 0,7–0,9 l/ha hukkakauran pensomisen
lopulta sen lippulehtiasteelle. Vilja on tavallisesti samassa kasvuvaiheessa tuona aikana.
Käyttömäärä valitaan ruiskutusajan ja hukkakaurasaastunnan voimakkuuden mukaan.
Myöhäisessä kehitysvaiheessa sekä pahassa hukkakaurasaastunnassa käytetään
suurinta annosta. Muut rikkaheinät: Luoho 0,7–0,9 l/ha viljan pensomisasteella ennen
rikkaheinän pensomista, raiheinä ja rikkapuntarpää 0,9–1,2 l/ha viljan pensomisasteella
ennen rikkaheinän pensomista.

TANKKISEOKSET:
Swipea voidaan ruiskuttaa seoksena useimpien kasvitautien ja hyönteisten torjunta-aineiden sekä Sonis, Moddus M- ja CCC-kasvunsääteiden kanssa. Rikkakasvien
torjunta-aineista Swipe voidaan ruiskuttaa seoksena Premium Classic SX, Refine
Super SX ja Twist Combo -valmisteiden kanssa. Sekoittamista muiden rikkakasvien
torjunta-aineiden kanssa ei suositella. Niillä käsittely tulee tehdä 7-10 vrk ennen Swipe-ruiskutusta. Yhdistettäessä Swipe rikkakasvien torjuntavalmisteiden kanssa tulee
aina käyttää Swipe-annosta vähintään 0,8 l/ha.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Viljan tai hukkakauran kasvulle epäedullisissa oloissa, hukkakaurasaastunnan ollessa
voimakas tai ruiskutuksen viivästyessä lippulehtivaiheeseen saakka, ei tankkiseoksia
rikkakasvien torjunta-aineiden kanssa suositella. Kielletty pohjavesialueilla. Ei saa
käyttää suojaviljassa eikä kaurassa. Tankkiseos rikkakasvien torjuntaan käytettävien
valmisteiden kanssa saattaa joissain oloissa heikentää Swipe:n tehoa hukkakauraan.
Tiheää viljakasvustoa ruiskutettaessa on varmistauduttava, että ruiskute varmasti
saavuttaa kasvuston suojassa olevat pienet rikkaheinäyksilöt.

TEHOAINEET
pinoksadeeni 50 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään A.

Haitta

Teho

hukkakaura, luoho,
polvipuntarpää

5

juolavehnä

1

VAROITUKSET

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

5 l / 4kpl

SATEENKESTO
1 tunti ruiskutuksesta.

KÄYTTÖOHJE:
Syysviljat, kevätvehnä, ohra

Alkukesällä viljan korrenkasvun aikana pensomisen lopulta lähtien aikaiselle
lippulehtiasteelle saakka

0,7–0,9 l/ha

Hukkakaura

Hukkakauran pensomisen lopulta sen lippulehtiasteelle (BBCH 29-39)

0,7–0,9 l/ha

Luoho

Viljan pensomisasteella ennen rikkaheinän pensomista (BBCH 27)

0,7–0,9 l/ha

Raiheinä ja rikkapuntarpää

Viljan pensomisasteella ennen rikkaheinän pensomista (BBCH 27)

0,9–1,2 l/ha
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TARGA SUPER 5 SC

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien
viljelyksiltä: herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi,
sokerijuurikas, apilan ja punanadan siemenviljelykset,
porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, palsternakka,
lanttu, kumina, pellava ja mansikka.
OMINAISUUDET:
Targa Super vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta, josta se kulkeutuu
juurakkoon. Juolavehnän torjunnassa torjunta-aika vaihtelee vuosittain kasvukauden
edistymisen, maan muokkauksen ja kasvupaikan mukaan. Juolavehnän kasvu pysähtyy
ruiskutushetkeen ja viikon kuluttua alkaa juolavehnän lehdissä näkyä värimuuutoksia.

TEHOKKUUS:
Paras ruiskutusaika varmistetaan tutkimalla juolavehnän juurakoiden silmujen kehittymistä. Paras ruiskutusaika on, kun maavarsien silmuista kehittyvät uudet versot
ovat 2-3 cm pituisia. Tällöin juolavehnässä on 4-6 lehteä ja sillä on korkeutta 20-30 cm

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Ruiskutuksen jälkeen tehoaine imeytyy nopeasti kasvin sisään ja valmiste on sateen
kestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta
Alinta ohjeenmukaista käyttömäärää suositellaan vain torjunnan kannalta erityisen
suotuisissa olosuhteissa; lämpimällä ja kostealla säällä, kun ilman suhteellinen kosteus
on yli 70 % ja kasvusto on hyvässä kasvussa.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
kvitsalofoppi-P-etyyli 50 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään A.

Haitta

Teho

hukkakaura, juolavehnä

5

VAROITUKSET

200–300 l/ha.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Ei saa käyttää palkoineen korjattavalla herneellä. Kumina on käsiteltävä ennen kukinnan
alkua. Mansikkaa saa käsitellä vain sadonkorjuun jälkeen. Pitkän varoajan vuoksi valmiste
ei sovi aikaisille rypsi- ja rapsilajikkeille. Käsitellyn punanadan olkea ei saa käyttää
rehuna. Viljelysten multaus tai haraus 10 vrk ennen tai jälkeen ruiskutusta heikentää
tehoa juolavehnään. Kuivuudesta, kylmyydestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa
ei pidä ruiskuttaa.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Tunti ruiskutuksesta.

VAROAIKA:
Pakasteherne 35 vrk, Lanttu, palsternakka, porkkana, selleri 40 vrk, Härkäpapu, peruna,
ruokaherne (kuiva) 45 vrk, Punajuurikas, sokerijuurikas 60 vrk, Pellava, rapsi, rypsi 90
vrk. Kumina 56 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Hukkakaura ja muut yksivuotiset heinät

Kaikki viljelykasvit ruiskutetaan rikkojen ollessa
orasasteella

1,5 l/ha tai
1,0 l + Sito Plus kiinnite 0,2 l

Herne, härkäpapu, rypsi ja rapsi, peruna,

Juolavehnän ollessa 4–6 lehtiasteella

2,0 l + Sito Plus 0,2 l

Porkkana, punajuurikas, mukulaselleri, lanttu,
mansikka, palsternakka, kumina, pellava, apila,
punanadan siemen viljelys

Juolavehnän ollessa 4–6 lehtiasteella

3,0 l/ha

Sokerijuurikas
Vaihtoehto 1:

1. ruiskutus juolavehnän ollessa 3–5 lehtiasteella

2,0 l + Sito Plus 0,2 l

2. ruiskutus n. 3 viikkoa myöhemmin

2,0 l + Sito Plus 0,2 l

Sokerijuurikas
Vaihtoehto 2:

Torjunnan kannalta suotuisat olot:
1. ruiskutus juolavehnän ollessa 3–5 lehtiasteella

1,5 l + Sito Plus 0,2 l

2. ruiskutus n. 3 viikkoa myöhemmin

1,5 l + Sito Plus 0,2 l

Juolavehnän torjunta:
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TITUS® WSB

Rikkakasvien torjuntaan perunalla ja rehumaissilla.
OMINAISUUDET:
Titus® on lehtien kautta vaikuttava pienannosaine, jota voidaan käyttää sekä ennen,
että jälkeen perunan taimettumista. Valmisteen teho rikkakasveihin, myös mataraan
on hyvä. Myöhään ruiskutettuna saadaan tehoa myös juolavehnään.

TEHOKKUUS:
Tehoaa hyvin useimpiin rikkakasveihin, mm. mataraan, linnunkaaliin, ohdakkeeseen,
hatikkaan, lemmikkiin, pillikkeeseen ja juolavehnään. Teho tatarlajeihin, orvokkiin ja
kuivina vuosina savikkaan tai isoon savikkaan on huono.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Viileissä olosuhteissa teho tulee näkyviin hitaasti. Paras teho etenkin juolavehnään
saadaan ilmankosteuden ollessa suuri. Eräät perunalajikkeet voivat vaalentua varsinkin
kaksoisruiskutuksen jälkeen ja erityisesti kuumissa ja kuivissa oloissa. Varmista lajikkeen
herkkyys lajike-edustajalta.

TEHOAINEET

VESIMÄÄRÄ:

rimsulfuroni 250 g/kg

200–300 l/ha

Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan tehoaineryhmään B.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Titusta ei saa käyttää mikrotaimista, minimukuloista tai kloonilisätystä materiaalista
perustetuilla siemenperunaviljelyksillä, eikä kasvihuoneissa ja harson alla viljeltävällä
perunalla. Varhaisperunan jälkeen, tai jos alue joudutaan rikkomaan, voidaan käsitellylle
alueelle samana vuonna viljellä ainoastaan perunaa tai maissia ja kyntämisen jälkeen
syysviljoja. Seuraavana vuonna voi käsitellyllä lohkolla viljellä ainoastaan viljaa, perunaa
tai maissia. Valmistetta voidaan käyttää enintään 50 g/ha kasvukautta kohti. Valmistetta
ei voida käyttää pohjavesialueilla.

RESISTENSSINHALLINTA:
Valmisteen pitkäaikainen toistuva käyttö voi kasvattaa riskiä kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle. Käytä monipuolisesti myös muulla tavoin tehoavia valmisteita
osana tankkiseoksia.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
100 g / 10 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Tutustu ruiskun pesuohjeisiin myyntipäällystekstissä. Titusta voidaan käyttää yhdessä
Harmony® SX:n kanssa rehumaissin rikkakasviruiskutuksissa.

Haitta

Teho

hatikka, juolavehnä,
kylänurmikka, linnunkaali,
peltolemmikki, pihasaunio,
pihatähtimö, pillike,
ristikukkaiset, saunakukka
(kevätitoinen), ukontatar

5

pelto-ohdake, pelto-orvokki,
peltomatara, peltovillakko,
punapeippi, savikka

4

kiertotatar, pihatatar,
valvatti

3

mustakoiso, peltoemäkki

2

rusokki

1

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE:
Peruna

Rikkakasvien sirkkalehti–2-lehtivaiheessa. Käsittely
voidaan uusia tarpeen mukaan 7–10 vrk kuluttua.

20–30 g / ha + SitoPlus 0,2 l/ha
Jos esiintyy suurikokoista savikkaa ( >2-lehtiaste)
lisätään mukaan Senkoria 150–200 g/ha

Peruna

Juolavehnä torjutaan sen ollessa 2–4 lehtiasteella.

50 g / ha + SitoPlus 0,2 l/ha

Rehumaissi

Rikkakasvien 4-lehtiasteella kertakäsittelynä. Tai
jaettuna käsittelynä 7–10 vrk kuluttua 1. käsittelystä.

30–50 g / ha + SitoPlus 0,2 l/ha

Rehumaissi

Juolavehnä torjutaan 4-lehtiasteella.

50 g/ ha + SitoPlus 0,2 l/ha
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TRAMAT® 500 SC

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Tramat 500 SC vaikuttaa rikkaksaveihin ainoastaan lehtien kautta. Se soveltuu erinomaisesti tankkisoksiin. Valmistetta käytetään rikkakasvien siementaimien hävittämiseen
juurikasmailta, kun rikkakasvit ovat pienellä taimella eli korkeintaan 2-4-lehtiasteella.
Aikainen ruiskutus antaa parhaan tuloksen.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Tramat 500 SC -valmisteen suurin sallittu annostelu samalla lohkolla kolmen vuoden
aikana on 2 l/ha (1000 g etofumesaattia/ha). Etofumesaatin määrää (1000 g/ha/3v) ei
saa ylittää lisäämällä muita samaa tehoainetta sisältäviä valmisteita.

RESISTENSSIN KEHITTYMINEN:
Toistuvat käsittelyt samalla kasvinsuojeluaineella tai samalla tavalla vaikuttavilla kasvinsuojeluaineilla, voi johtaa vastustuskykyisten rikkakasvikantojen kehittymiseen. Koska
Tramat-valmistetta käytetään normaalisti yhdessä muiden eri toimintatapoja sisältävien
valmisteiden kanssa, riski vastustuskyvyn kehittymiseen on hyvin pieni.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Esimerkki kahden ruiskutuksen ohjelmasta kun juurikasta viljellään kahtena vuonna
kolmesta: Suurin sallittu etofumesaatin määrä on 500 g/ha/kasvukausi. Ensimmäinen
käsittely tehdään seoksena Goltixin ja Betanal SE:n kanssa, kun rikkakasvien ensimmäiset kasvulehdet ovat tulleet näkyviin (pituus n. 0,5 cm, 18-25 vrk kylvöstä). Toinen
ruiskutus tehdään seoksena Goltixin ja Betanal SE:n kanssa, kun edellisen ruiskutuksen
jälkeen taimettuneiden rikkakasvien ensimmäinen kasvulehti on tullut näkyviin (12 vrk:n
kuluttua edellisestä käsittelystä). Valmisteen käyttömäärät ovat 0,2–0,5 l/ha molemmissa
ruiskutuksissa. Käyttömäärä sopeutetaan maalajiin, ruiskutusolosuhteisiin ja rikkakasvien kokoon. Karkeilla kivennäismailla (esim. hiekka, hieta, hiesu) käytetään pienempiä ja
savi- ja multamailla suurempia ainemääriä. Jos torjuntaolosuhteet ovat hyvät (ilman ja
maan kosteus korkea) ja rikkakasveista osa on vielä sirkkalehtiasteella, valmisteesta voi
valita pienemmät ainemäärät. Valmisteen kanssa on aina käytettävä tehon varmentajaa
(esim. öljyä 0,3–1,0 l/ha kevyillä mailla ja 0,5–1,5 l/ha savi- ja multamailla). Öljyn määrä sopeutetaan ruiskutusolosuhteisiin ja rikkakasvien kokoon. Kuivissa ja/tai kylmissä oloissa
öljymäärät ovat suurimmat. Päivälämpötilan ollessa yli + 20 °C suurimmat öljymäärät
voivat vioittaa juurikasta. Sirkkalehtiasteella oleville rikkakasveille riittää pienempi
määrä öljyä, mutta pitemmälle kehittyneet rikkakasvit vaativat suuremman öljymäärän.
Vesimäärä on 150–200 l/ha.
Esimerkki kolmen ruiskutuksen ohjelmasta kun juurikasta viljellään kahtena vuonna
kolmesta: Suurin sallittu etofumesaatin määrä on 500 g/ha/kasvukausi Valmistetta
käytetään seoksena Goltixin ja Betanal SE:n kanssa joka kerta, kun uudet taimettuneet
rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella. Ensimmäisessä ruiskutuksessa käyttömäärä on
karkeilla kivennäismailla 0,1–0,15 l/ha, savimailla 0,2 l/ha. Toisessa ruiskutuksessa ja
kolmannessa (7–14 vrk edellisestä) ruiskutuksessa käyttömäärä on karkeilla kivennäismailla 0,2–0,3 l/ha ja savimailla 0,3–0,4 l/ha. Jos rikkakasveja on runsaasti tai olosuhteet
ovat kuivat, Tramat 500 SC:stä suositellaan suurimpia käyttömääriä. Valmisteen kanssa
on käytettävä aina tehon varmentajaa (esim. Sunoco 11E/3 -kiinnitettä). Öljymäärät ja
öljyn käyttöä koskevat ohjeet ovat samat kuin edellä esitetyssä kahden ruiskutuksen
ohjelmassa.
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TEHOAINEET
etofumesaatti 500 g/l
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään N.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
1–2 tuntia.

RIKKAKASVIEN TORJUNTA

TWIST COMBO

Uutta Arylex™ -tehoainetta sisältävä Twist yhteispaketissa
tehoa täydentävän Refine® Super SX® pienannosaineen
kanssa. Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja
kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta sekä rukiista ja
ruisvehnästä.
OMINAISUUDET:
Twist on lehtien kautta vaikuttava laajatehoinen leveälehtisten rikkakasvien torjunta-aine
syys- ja kevätviljoille. Valmisteella on erinomainen tai hyvä teho useimpiin leveälehtisiin
rikkakasveihin (mm. matara, jauhosavikka, pihatähtimö, peipit, saunakukka, pillikkeet,
emäkki, ristikukkaiset rikkakasvit). Twist -tuotteen Arylex™ -tehoaine on uusi, innovatiivinen ja laajatehoinen tehoaine leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan. Arylex™
on synteettisiin auksiineihin kuuluva tehoaine, joka edustaa uutta sukupolvea tässä
tehoaineryhmässä. Ensimmäiset merkit tehosta näkyvät rikkakasveissa jo hyvin pian
ruiskutuksen jälkeen ja teho vahvistuu seuraavien viikkojen aikana. Twist sisältää myös
florasulaamia. Twist on tehokas keino ehkäistä sekä torjua pienannosaineille vastustuskykyisiä rikkakasvien biotyyppejä. Se tehoaa erittäin hyvin esimerkiksi gramma-aineille
vastustuskykyiseen pihatähtimöön eli vesiheinään.
Refine® Super SX® on pienannosaineuutuus, joka täydentää Twistin tehoa muun muassa
orvokkiin. Refine® Super SX® on kahden tutun tehoaineen parannettu ja tehokkaampi
seos haastavien rikkakasvien torjuntaan. Refine® Super SX® tehoaa erittäin hyvin useimpiin leveälehtisiin sekä vaikeasti torjuttaviin rikkakasveihin ja hyvin pelto-orvokkiin,
pelto-ohdakkeeseen ja pelto-valvattiin.
Sekä Twist että Refine® Super SX® hajoavat maaperässä ja kasvisolukoissa nopeasti,
joten kevätkäsittelyn jälkeen voi syksyllä kylvää esimerkiksi syysrapsia ja seuraavan
vuoden keväällä joustavasti mitä tahansa viljelykasvia.

TEHOAINEET
Arylex™ 6,25 g /l
florasulaami 5 g /l
tifensulfuroni-metyyli 250 g/kg
tribenuroni-metyyli 250 g/kg
Tuote kuuluu HRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään O ja B.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Twist Combo on erittäin joustava ruiskutusolosuhteiden suhteen ja se tarjoaa varmaa
tehoa haastavissakin torjuntaolosuhteissa. Twist Combon käyttö voidaan aloittaa, kun
lämpötila ylittää +5 astetta ja rikat ovat kasvussa. Valmisteet tehoavat rikkakasveihin
lehtien kautta. Ruiskutuksen jälkeen on oltava 2 tuntia sateetonta.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmisteella ei ole pohjavesi- eikä peräkkäiskäytön rajoitusta. Suojaetäisyys vesistöön
10 m. Valmistetta ei voi käyttää kauralla eikä seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja
(apilaa, mailasta, hernettä). Twist Combo on joustava tankkiseosten suhteen ja se voidaan
sekoittaa useimpien rikkakasvi-, tuholais- ja tautiaineiden sekä kasvunsääteiden ja
hivenlannoitteiden kanssa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
Twist 5 l+ Refine® Super SX 220 g

KÄYTTÖOHJE:
Käyttömäärä Twist 0,5 l/ha+Refine® Super SX® 22 g/ha +Sito Plus 0,1 l/ha. Käyttöajankohta on syysviljoilla 3. sivuhaaran ollessa näkyvissä aina lippulehtiasteelle (BBCH 23-39) ja
Kevätvehnällä sekä –ohralla 3 lehtiasteelta lippulehtiasteelle (BBCH 13-39).
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Laajatehoinen
pakettiratkaisu,
myös haastaviin
tilanteisiin
Lehtien kautta vaikuttava leveälehtisten rikkakasvien torjunta-aine
syys- ja kevätviljoille (ei kauralla).

Nopea teho
Sopii pohjavesialueille
Joustavaan viljelykiertoon

TUHOHYÖNTEISTEN TORJUNTA

AGRIMEC

Mansikkapunkin torjuntaan mansikkaviljelyksiltä sekä
punkkien, ripsiäisten ja lehtimiinaajien torjuntaan
koristekasveilta kasvihuoneessa.
OMINAISUUDET:
Agrimec vaikuttaa tuholaisiin kosketus- ja suolistovaikutusten kautta. Kun tuholaiset
joutuvat kosketuksiin valmisteen kanssa, ne lamaantuvat välittömästi, minkä jälkeen
ne kuolevat. Hitaan vaikutustehon seurauksena maksimiteho saavutetaan 3-5 päivää
käsittelyn jälkeen. Valmiste on myrkyllistä useimmille luontaisille vihollisille, joita torjunnassa käytetään. Valmiste tehoaa parhaiten viileällä säällä ja paras ruiskutusajankohta
on aamulla tai illalla.

TEHOKKUUS:
Punkkien, ripsiäisten ja lehtimiinaajien lisäksi valmiste tehoaa kemppeihin, perhostoukkiin ja kovakuoriaisiin. Valmisteella on sivuvaikutusteho (n. 60 -70 %) jauhiaisiin.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET

Kasvit on ruiskutettaessa käsiteltävä kauttaaltaan lehtien päältä ja alta, mutta nesteen
tippumista lehdiltä on vältettävä. Siten riittävä vesimäärä ja ruiskutuspaine ovat tarpeen.
Käytettävä vesimäärä valitaan kasvuston koon mukaan niin, että se peittää kaikki kasvin
osat. Mansikalla vettä tarvitaan 1000–2000 l/ha.

abamektiini 18 g/l

VAROAIKA:

VAROITUKSET

Mansikalla 3 vrk. Kasvihuoneessa ruiskutettuja kasvustoja käsiteltäessä tulee käyttää
asianmukaisia henkilösuojaimia.

PAKKAUS:

Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 6.
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

1 l / 12 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

Sadonkorjuun jälkeen elo-syyskuussa tai ennen
kukintaa ja sadonkorjuun jälkeen, jos punkkisaastunta
on voimakas. Syyskäsittelyssä ruiskutus voidaan
toistaa 7–10 vrk:n kuluttua ensimmäisestä, joten
käsittelykertoja voi olla enintään kaksi kasvukauden
aikana.

1,0–1,2 l/ha

Koristekasvit

Ruiskutus ensimmäisten tuholaisten aiheuttamien
oireiden ilmaantuessa kasveihin. Käsittely voidaan
toistaa 7 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä
ruiskutuksesta ja käsittelykertoja voi olla korkeintaan
kaksi koristekasvin tuotantokauden aikana.

0,025–0,05 %
liuos
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SEEDRON
Tautivapaa startti
kasvuun

Seedron kevät- ja
syysviljojen
peittaamiseen

Seedron on tehokas kahta eri tehoainetta
sisältävä nestemäinen peittausaine. Valmiste
tehoaa laaja-alaisesti mm. fusarium-sieniin,
lumihomeeseen, nokitauteihin ja ohran
verkkolaikkuun.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.

TUHOHYÖNTEISTEN TORJUNTA

AVAUNT® 150 EC

Rapsikuoriaisen torjuntaan rypsillä ja rapsilla.
Tehoaa myös kaalikoin toukkiin.
OMINAISUUDET:
Avaunt on kokonaan uuteen tehoaineryhmään kuuluva valmiste, joka tehoaa erinomaisesti rapsikuoriaisiin. Avauntin tehoaine indoksakarbi halvaannuttaa rapsikuoriaisen
suuosat estäen tätä tekemästä syöntituhoa. Kuoriainen voi kuitenkin pysyä liikkeessä
vielä muutamia vuorokausia ruiskutuksen jälkeen. Avaunt toimii pääasiassa syömävaikutuksen, mutta myös kosketusvaikutuksen kautta. Tehoaine kulkeutuu melko hyvin
lehtien läpi ja kiinnittyy tiukasti lehden pinnalle.

TEHOKKUUS:
Avaunt torjuu tehokkaasti rapsikuoriaiset, sekä jonkin verran rapsikärsäkkäitä. Rapsikuoriainen lopettaa syömisen välittömästi aineelle altistumisen jälkeen ja lopullisesti kuolee
1–3 vrk:n kuluessa. Valmisteen teho kestää kasvin kasvuvauhdista riippuen 7–14 vrk.

TEHOAINEET

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

indoksakarbi 150 g/l

Ruiskuttamista stressaantuneeseen kasvustoon tulisi välttää. Ruiskutettaessa on
tärkeää, että lehdet ja nuput saadaan hyvin peitettyä ruiskutusnesteellä. Valmiste on
sateenkestävä heti valmisteen kuivuttua kasvustoon.

Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 22A.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Varoaika 56 vrk.
Valmistetta saa käyttää kerran kasvukauden aikana. Valmistetta ei saa käyttää kukkivaan
kasvustoon.

RESISTENSSINHALLINTA:
Avaunt 150 EC:ssä on kokonaan eri tehoaineryhmään kuuluva tehoaine kuin muissa markkinoilla olevissa valmisteissa. Valmiste tehoaa erinomaisesti pyretroidiresistensseihin
rapsikuoriaiskantoihin sekä myös estää näiden syntymistä. Kestävien resistenssikantojen syntymisen estämiseksi valmistetta voidaan käyttää vain kerran kasvukaudessa.
Käsittely tehdään torjuntakynnyksen ylittyessä.

VAROITUKSET

SATEENKESTO
Avaunt® 150 EC on sateenkestävä tunnin
kuluttua ruiskutuksesta.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 10 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Rypsi ja rapsi

Aikaisesta nuppuvaiheesta nuppujen
puhkeamiseen (BBCH 30–57)

170 ml/ha
vesimäärä
100–200 l/ha
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BISCAYA OD 240

Rapsikuoriaisen ja -kärsäkkään sekä perunan kirvojen
torjuntaan. lisäksi koloradonkuoriaisen torjuntaan
viranomaisten ohjeiden mukaan*.
OMINAISUUDET:
Biscayan tehoaine tiaklopridi poikkeaa vaikutustavaltaan yleisesti käytetyistä pyretroideista. Tuholaisvioitukset päättyvät nopeasti ruiskutushetkestä, vaikka hyönteiset
eivät heti kuolekaan. Ruiskutustehoa parantaa tuotteen OD -formulaatti, joka sisältää
kostutusaineen. Biscaya leviää kasvissa systeemisesti ja suojaa rypsin ja rapsin 3-7
päivän ajan riippuen kasvunopeudesta ja perunan noin kymmenen päivää.

VAIKUTUSTAPA:
Biscaya leviää kasvissa systeemisesti ja tehoaa tuhohyönteisiin kosketus- ja syömävaikutteisesti. Tuote ei tapa tuholaisia heti, mutta pysäyttää ruokailun lähes välittömästi.
Näennäisesti toimintakykyisiltä vaikuttavat hyönteiset kuolevat muutaman päivän
kuluessa käsittelystä. Tehoaine ehkäisee resistenttien hyönteiskantojen muodostumista.

KÄYTTÖTAPA:
Valmisteen käyttömäärä on 0.3–0.4 l/ha. Rypsillä ja rapsilla torjunta-aika on torjuntakynnyksen ylittyessä aikaisesta nuppuvaiheesta. Perunalla torjunta aloitetaan kirvojen
saapuessa kasvustoon. Paras rapsikuoriaisten ruiskutusajankohta on illalla, kun kuoriaiset ovat laskeutuneet kasvustoon.

HUOMIOITAVAA:
Ravista torjunta-ainepurkkia voimakkaasti ennen käyttöä, jotta aine sekoittuu. On
normaalia, että seisottuaan hetken aine erottuu kahteen kerrokseen pakkauksessaan.
Ruiskuta tankkiliuos heti ja käytä sekoitusta, jos joudut pysäyttämään ruiskutustyön
tilapäisesti. Aine ei hajoa auringonvalossa.

TEHOAINEET
tiaklopridi 240 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 4A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
1–2 tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

VAROAIKA:
Peruna 14 vrk, rypsi ja rapsi 30 vrk.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Maksimi käyttömäärä/käsittely on 0.4 l/ha. Suurin sallittu käyttömäärä kasvukaudessa
öljykasveilla on 0.4 l/ha ja perunalla 1.2 l/ha. Valmistetta saa käyttää perunalla kolme
kertaa sekä rypsillä ja rapsilla enintään kerran kasvukauden aikana. Valmistetta ei saa
käyttää pohjavesialueella.

KÄYTTÖOHJE:
Peruna

Kirvojen saapuessa kasvustoon

0,3-0,4 l/ha

Rypsi ja rapsi

Rapsikuoriainen- ja kärsäkäs: Aikainen nuppuvaihe - kukinnan
alkaminen (BBCH 51-64)

0,3-0,4 l/ha

* Koloradonkuoriaishavainnoista on viipymättä ilmoitettava ELY-keskuksen maaseutu- ja
energiayksikköön tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka määrää toimenpiteet
kuoriaisten hävittämiseksi.
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CALYPSO SC 480

Kirvojen, omenakääriäisen ja -sahiaisen torjuntaan
mansikalta, omenalta, päärynältä, luumulta ja kirsikalta.
Lisäksi minor use -hyväksyntä monille eri kasveille
kasvihuoneessa ja avomaalla.
OMINAISUUDET:
Calypso SC 480 on sekä kosketus- että syömävaikutteinen neonikotinoidi-valmiste. Markkinoiden ainut valikoiva torjunta-aine hyönteisten torjuntaan mansikan IPM viljelyssä.
Valmiste on haitatonta Amblyseius cucumeris petopunkeille, kimalaisille ja mehiläisille.
Voidaan tarvittaessa käyttää kukinnan aikana.

TEHOKKUUS:
Calypso SC 480 tehoaa hyvin erilaisiin hyönteisiin, koska tehoaine imeytyy kasviin ja
liikkuu aktiivisesti lehtilavan läpi ja ylöspäin kasvissa. Valmisteella on siten pitkäaikainen
teho, normaalisti 5–7 vrk. Altistunut hyönteinen lopettaa heti syömisen, mutta kuolee
kahden-kolmen vuorokauden sisällä. Vain omenakääriäisen muna-aste on torjuttavissa
Calypsolla.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:
Calypso SC 480 tehoaa parhaiten lämpimällä säällä, kun kasvit ovat aktiivisia. Älä käytä
valmistetta kylmäsumutuslaitteessa kasvihuoneessa.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

TEHOAINEET
tiaklopridi 480 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 4A.

Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti. Calypso SC 480 tankkiseoksena kiinnitteen kanssa voi vioittaa joulutähden
ylälehtiä. Calypso SC 480 käyttö on kielletty pohjavesialueilla.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että vaikutusmekanismiltaan samanlaisia
valmisteita (neonikotinoideja) ei käytetä useissa torjuntablokeissa peräkkäin. Syötävillä
kasveilla Calypso SC 480 valmistetta saa käyttää korkeintaan kaksi kertaa peräkkäin
samassa kasvustossa. Koristekasveilla kasvihuoneessa valmistetta voi käyttää korkeintaan kolme kertaa peräkkäin, koristekasveilla avomaalla korkeintaan kaksi kertaa.
Ympärivuotisessa tuotannossa tai pitkässä, enemmän kuin yhdeksän kuukautta kestävässä viljelyssä, tiaklopridikäsittelyjä saa tehdä korkeintaan kahdessa blokissa. Tällöin
torjuntaohjelman tulee sisältää vähintään kolmea eri tehoaineryhmää ja korkeintaan
kolmasosa käsittelyistä saa koostua tiaklopridista.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Calypso SC 480 on sateenkestävä kahden
tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

VAROAJAT:
Mansikka 3 vrk, omena, päärynä, luumu ja kirsikka 14 vrk. Minor use-hyväksynnän
varoajat: Kurkku, avomaankurkku ja kesäkurpitsa 1 vrk, tomaatti, paprikat, munakoiso,
mansikka, vadelma, mesivadelma ja karhunvatukka 3 vrk, herukat, karviainen, pensasmustikka, marja-aronia, marjatuomipihlaja ja porkkana 7 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Suositellaan kiinnitteen, Sito Plus 0,025 % tai Silwet Gold 0,01 %, ja runsaan vesimäärän
käyttöä, kun torjutaan lehtiä rullaavia lehtikirvalajeja, kemppejä, kilpi- ja villakirvoja.

Käyttöohje seuraavalla sivulla.
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KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

Kun tuholaiset havaitaan kasvustossa.
Ruiskutus uusitaan 10–14 vrk jälkeen.

0,25 l/ha
vesimäärä 600-1000 l/ha

Omena, päärynä, luumu ja kirsikka

Ruiskutusajankohta nuppuvaiheesta
raakileiden muodostumiseen. Omenalla,
päärynällä ja luumulla käsittely voidaan
toistaa 10-14 vrk:n ja kirsikalla 21 vrk:n
kuluttua.

0,3 l/ha
vesimäärä 1000-1500 l/ha

Tomaatti, paprika, maustepaprikat,
munakoiso, kurkku (kasvihuone- ja
avomaankurkku), kesäkurpitsa ja
koristekasvit kasvihuoneessa

Imevien hyönteisten, kuten jauhiaisten ja
lehtikirvojen, torjuntaan. Ensimmäinen
käsittely tehdään heti, kun kasvustossa
havaitaan tuholaisia. Käsittely voidaan
tarvittaessa uusia 10–14 päivän kuluessa
ensimmäisestä ruiskutuksesta.

Käyttöväkevyys on ruiskutuksessa
0,025 % (25 ml valmistetta/100 l vettä).
Suositeltu veden käyttömäärä on
60–150 litraa/1000 m2 käsiteltävän
kasvuston koosta riippuen.

Mansikka kasvihuoneessa
(tai muovitunnelissa)

Imevien hyönteisten, kuten lehtikirvojen ja
haitallisten luteiden, torjuntaan. Ensimmäinen ruiskutus tehdään heti kun kasvustossa
havaitaan tuholaisia.

Käyttöväkevyys on 0,025 %
(25 ml/100 l vettä). Suositeltu veden
käyttömäärä on 60–100 litraa/1000 m2.
Käsittely voidaan tarvittaessa uusia
10–14 päivän kuluessa ensimmäisestä
ruiskutuksesta.

Vadelma, mesivadelma ja karhunvatukka avomaalla, herukat, karviainen,
pensasmustikka, marja-aronia
ja marjatuomipihlaja avomaalla,
muovitunnelissa tai kasvihuoneessa

Imevien hyönteisten, kuten lehtikirvojen
ja haitallisten luteiden, torjuntaan.
Ensimmäinen ruiskutus tehdään heti, kun
kasvustossa havaitaan tuholaisia. Uusinta
tarvittaessa parin viikon kuluttua.

Käyttömäärä on 0,25 litraa valmistetta
hehtaarille sekoitettuna 600–1000
litraan vettä (vastaavat käyttömäärät
1000 m2 :lla: 25 ml valmistetta
sekoitettuna 60–100 litraan vettä).

Koristekasvit avomaalla, myös
taimistokasvit sekä metsäpuiden taimet
muovihuoneessa ja avomaalla

Imevien hyönteisten, kuten haitallisten
luteiden, jotka voivat vioittaa kehittyviä
nuoria versoja, sekä erilaisten lehtikirvojen,
torjuntaan. Ensimmäinen ruiskutus tehdään
heti, kun kasvustossa havaitaan tuholaisia.
Uusinta tarvittaessa parin viikon kuluttua.

Käyttöväkevyys on 0,025 %
(25 ml/100 l vettä). Suositeltu veden
käyttömäärä on 50–150 litraa/1000 m2
käsiteltävien kasvien koosta riippuen.

Porkkana avomaalla

Imevien hyönteisten, kuten porkkanakempin, torjuntaan. Ensimmäinen ruiskutus
tehdään heti, kun kasvustossa havaitaan
tuholaisia. Käsittelyajankohta on BBCH
14–48 (4. kasvulehden avautumisesta
siihen, kunnes 80 % juuren odotetusta
halkaisijasta on muodostunut). tarvittaessa
käsittelyn voi uusia 1–2 viikon kuluttua.

Käyttömäärä on 0,2 litraa valmistetta
hehtaarille sekoitettuna 600–1000
litraan vettä.

Minor use -hyväksyntä:
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CARBON KICK BOOSTER

Härmäsienten ja vihannespunkkien torjuntaan kasvihuoneissa ja kotipuutarhoissa. Minor use -hyväksyntä
omenankellastajapunkin torjuntaan omenalta, vatunäkämäpunkin torjuntaan vadelmalta sekä niiden taimistoista.
OMINAISUUDET:
Lehtilannoitteena Carbon Kick Booster lisää kasvua ja satoa. Aineen vaikutus perustuu
tuotteessa olevan triakontanolin yhteyttämisaineenvaihduntaa kiihdyttäviin ominaisuuksiin. Sitä voidaan käyttää muiden lehtilannoitteiden ja useimpien kasvinsuojeluaineiden
kiinnitteenä, mukaan lukien rikkakasvien valikoivat torjunta-aineet.
Kasvinsuojeluaineena Carbon Kick Booster on rekisteröity härmäntautien ja vihannespunkkien torjuntaan. Lisäksi sillä on minor use -hyväksyntä vatun äkämäpunkin
ja omenan kellastajapunkin torjuntaan. Valmisteella ei ole todettu muodostuneen
kestäviä punkkikantoja. Sitä voidaan käyttää pohjavesialueilla ja samalla pellolla myös
peräkkäisinä vuosina. Carbon Kick Boosterin määrä voi olla sadonkorjuun jälkeen
0,5–2 % tai noin 3–5 l/ha. Sen voi myös yhdistää (käytännön kokemusten mukaan)
boorilannoitukseen, YaraVita Bortracia 1–1,5 l/kg/ha. Boorin merkitys syksyllä auttaa
kukka-aiheiden muodostumisessa. Boosteria ja rikkiä ei saa sekoittaa.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Käsittelyjä kuumalla auringonpaisteella tulisi välttää. Toistuvat ruiskutukset ainakin
vahvimmilla pitoisuuksilla (2 %) haittaavat torjuntaeliöiden toimintaa, koska petopunkkien lisääntyminen lakkaa. Alhaisimmalla käyttöpitoisuudella tehtyjen toistuvienkaan
käsittelyjen haitallinen vaikutus petopunkkeihin ei todennäköisesti ole yhtä voimakas,
mutta petopunkkien uudelleenlevityksiin on varauduttava öljykäsittelyjakson aikana tai
viimeistään sen jälkeen. Sama pätee myös ripsiäispetopunkkeihin. Valmiste soveltuu
käytettäväksi myös synteettisten punkkihävitteiden torjuntablokkien välissä osana
vihannespunkin resistenssinhallintaa. Tällöinkin on käytettävä viikoittain tehtyjä peräkkäisiä ruiskutuksia.

TEHOAINEET
raffinoitu rypsiöljy 900 ml/l

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PAKKAUS:
10 l

KÄYTTÖOHJE:
Vihannespunkki ja härmä
puutarhaviljelyssä

Heti ongelmien ilmaannuttua

0,5–2 % (50–200 ml/10 l vettä).
Ruiskutusnestettä käytetään 200–1000 l/ha

Kasvihuonekasvit

Heti ongelmien ilmaannuttua

0,5–2 % (50–200 ml/10 l vettä). Ruiskutusnestettä käytetään 100–400 l/1000 m²

Omena (Minor use)

Omenankellastajapunkin torjunnassa ruiskutusaika
on heti kukinnan jälkeen. Ruiskutus toistetaan
heinäkuun loppuun mennessä 1–2 kertaa.

1–2 % liuos (100–200 ml/10 l vettä).
Silwet Gold -kiinnitteen lisäys (0,05 %) on
suositeltavaa

Vadelma (Minor use)

Ruiskutus varhain keväällä ennen silmujen avautumista ja myöhään syksyllä kasvuston tuleennuttua,
ei pakkasyön uhatessa. Kasvukaudella ruiskutusaika
ennen kukinnan alkua.

2–3 % lisättynä Silwet Gold kiinnitteellä
(0,05 %)
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CONFIDOR WG 70

Kirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten torjuntaan kurkulla,
tomaatilla, paprikalla ja koristekasveilla kasvihuoneessa.
OMINAISUUDET:
Confidor WG 70 on sekä kosketus- että syömävaikutteinen neonikotinoidi-valmiste.
Kastelujärjestelmän kautta käytettynä valmiste on haitatonta useimmille torjuntaeliöille, mutta haitallista Orius- ja Macrolophus-petoluteille sekä kasvualustassa eläville
Hypoaspis-petopunkeille.

TEHOKKUUS:
Confidor WG 70 tehoaa hyvin erilaisiin kirvoihin sekä pääasiassa etelän- että ansarijauhiaisen toukkiin. Teho ripsiäisiin ei ole riittävä yksinään, vaan torjuntaohjelmaan tulee
ottaa mukaan muita torjunta-aineita. Valmiste tehoaa myös luteisiin, villakirvoihin,
kilpikirvoihin ja kasteltuna myös sienisääskien toukkiin ja juurikirvoihin.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:
Confidor WG 70 tehoaa 15-30 °C:n lämpötilassa, kun kasvien elintoiminnot ovat vilkkaat.
Ruiskutettuna varmempi teho pitkissä, vanhoissa kurkku- ja tomaattikasvustoissa.
Kasteluna ruukkukasveille hieman kuivahtaneeseen kasvualustaan aurinkoisena aamupäivänä takaa hyvän tuloksen. Älä käytä valmistetta kylmäsumutuslaitteessa.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

TEHOAINEET

Confidor WG 70 on erittäin haitallista mehiläisille ja kimalaisille. Valmistetta ei saa käyttää
kukkivilla kasveilla, kun pölyttäviä hyönteisiä vierailee niissä. Kasvihuone on tuuletettava
huolellisesti ruiskutuskäsittelyn jälkeen. Kasvuston annetaan kuivua täysin, ennen kuin
aloitetaan työskentely käsitellyssä kasvustossa. Kasvinsuojeluaineella käsiteltyyn tilaan
saa mennä ilman etiketissä mainittuja suojaimia seuraavana päivänä kasvinsuojeluainekäsittelyn jälkeen. Valmistetta kastelujärjestelmän kautta käytettäessä kasvihuoneessa
voidaan työskennellä normaalisti. Ruiskutettuna haitallista kasvihuonetuholaisten
biologisille torjuntaeliöille, varoaika useimmille 2–4 viikkoa.

imidaklopridi 700 g/kg

VAROAJAT:
1 vrk kurkulla, tomaatilla ja paprikalla käytettäessä kastelukäsittelyä. Varoaika 3 vrk kurkulla, tomaatilla ja paprikalla käytettäessä ruiskutuskäsittelyä. Ruiskutettuna haitallista
biologisille torjuntaeliöille. Varoaika useimmille biologisille torjuntaeliöille on 2-4 viikkoa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
200 g / 20 kpl

RESISTENSSIN HALLINTA:

Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 4A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

MEHILÄISVAROITUS
Kasvinsuojeluaine on erittäin myrkyllistä mehiläisille ja muille pölyttäville
hyönteisille sekä muille hyödyllisille niveljalkaisille. Ei saa käyttää ruiskutteena
kukkivien kasvien käsittelyyn sellaiseen
vuodenaikaan, jolloin mehiläiset ovat
aktiivisia.

Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että vaikutusmekanismiltaan samanlaisia
valmisteita (neonikotinoideja) ei käytetä useita kertoja peräkkäin, vaan valitaan valmiste
toisesta tehoaineryhmästä.

KÄYTTÖVINKIT:
Kasteltuna ruukkukasveille saat samalla tehoa sienisääskien toukkiin. Katso valmisteen
yhteensopivuus biologiseen torjuntaan tämän oppaan sivulla 228. Valmisteen tilavuuspaino on noin 0,75 g/ml.

KÄYTTÖOHJE:
Kurkku, paprika ja
tomaatti

Tuholaissaastunnan alkuvaiheessa ruiskutettuna. Ruiskutus
suoritetaan kahdesti kasvuasteella 10-81. Ruiskutusväli
vähintään 14 vrk.

0,014 % liuoksella (14 g/100 l vettä) vesi
määrällä 1000-1500 l/ha (100-150 l/1000 m2),
jolloin käyttömäärä on 0,14-0,21 kg/ha.

Kurkku, paprika ja
tomaatti

Tuholaissaastunnan alkuvaiheessa kasteltuna kasvuasteella
10–89.

0,0035-0,014 % liuoksella (3,5-14 g/100 l vettä)
/1000 tainta. Enimmäiskäyttömäärä/käsittely
kurkulla 0,21 kg/ha, paprikalla 0,45 kg/ha ja
tomaatilla 0,35 kg/ha.

Koristekasvit

Tuholaissaastunnan alkuvaiheessa ruiskutettuna ja
kasteltuna. Käsittelyväli 10-14 vrk. Maks. 2 käsittelyä
viljelykauden aikana.

Ruiskutuskäsittelyssä 0,01 % liuos (10 g/100 l
vettä) vesimäärällä 500-1000 l/ha. Kastelukäsittelyssä 0,0035-0,014 % liuos (3,5-14 g/100 l
vettä)/1000 tainta kasvuasteella 10-60.
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CYPERKILL 500 EC

Tuhohyönteisten torjuntaan syys- ja kevätvehnältä,
rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, syys- ja
kevätöljykasveilta (rapsi ja rypsi), herneiltä, pavuilta,
kaaleilta (kukkakaali, parsakaali, keräkaali, ruusukaali),
purjolta, sipulilta, valkosipulilta ja perunalta avomaalla
sekä koristekasveilla avomaalla ja kasvihuoneessa.
OMINAISUUDET:

TEHOAINEET

Cyperkill 500 EC on tehokas kosketus- ja syömävaikutteinen pyretroidi tuhohyönteisten
torjuntaan. Valmiste vaikuttaa tuhohyönteisten hermostoon ja vaikutus on hyvin nopea.

sypermetriini 500 g/l

Cyperkill 500 EC tehoaa mm. seuraaviin tuhohyönteisiin: kirvat, kahukärpäset, kirpat,
rapsikuoriaiset, kaalikoit, ripsiäiset, rapsikärsäkkäät, lehtikuoriaiset sekä litusääsket.
Valmiste on vahingollista mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille, minkä takia käyttö
on sallittu vain klo 22 ja 06 välisenä aikana. Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn. Käyttö lähempänä kuin 60 metriä mehiläispesistä kielletty ilman mehiläishoitajan
suostumusta.

Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

TORJUNNAN KYNNYSARVOT:
Tarkista myyntipäällyksestä kasvikohtaiset torjunnan kynnysarvot ennen ruiskuttamista.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1l/-

KÄYTTÖOHJE:
Kasvit

Tuholaiset

l/ha

Varoaika

Max. käsittelykerrat

Syysvehnä, ruis, ruisvehnä,
ohra, kevätvehnä, kaura

Kirvat
Kahukärpäset
Ripsiäiset
Lehtikuoriaiset
Pistiäiset

0,05

28

2

Syys- ja kevätöljykasvit
(rypsi ja rapsi)

Rapsikuoriaiset
Kirpat
Rapsikärsäkkäät
Litusääsket
Rapsipistiäiset

0,05

49

2

Herneet, pavut

Hernekärsäkkäät
Hernekääriäiset
Juurikaskirvat

0,05

14

2

Kaalit
(kukkakaali, parsakaali,
keräkaali, ruusukaali)

Tasajuovakirpat
Rapsikärsäkkäät
Kaalikoit, -perhoset
Rapsipistiäiset
Kaalikoit
Kirvat

0,05

7

2

Sipulit, purjot, valkosipuli

Ripsiäiset
Koit

0,05

7

2

Perunat

Koloradonkuoriainen
HUOM! ***

0,05

7

2

Koristekasvit

Kirvat
Ripsiäiset
Kirpat

0,05

-

1

***Koloradonkuoriaishavainnoista on ilmoitettava viipymättä Ely-keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi.
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DANADIM PROGRESS

Kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsen torjuntaan
sokerijuurikasviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Valmiste vaikuttaa hyönteisiin systeemisesti ja kosketusvaikutteisena. Vaikutustavasta
johtuen kasvit on ruiskutettava huolellisesti joka puolelta. Valmiste tehoaa parhaiten
viileällä säällä. Ruiskutus on edullisinta tehdä aamulla tai illalla.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Enintään yksi käsittely kasvukauden aikana. Käyttö viljoilla sallittu vain käyttöohjeessa
mainituissa erityistapauksissa. Pohjavesirajoitus.

MEHILÄISVAROITUS:
Valmiste on erittäin myrkyllistä mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille, jonka takia
käyttö on sallittu vain klo 22–06 välisenä aikana. Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn. Käyttö lähempänä kuin 60 m mehiläispesistä on kielletty ilman mehiläishoitajan
suostumusta.

VESIMÄÄRÄ:
Traktoriruiskulla 200-400 l/ha

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

TEHOAINEET
dimetoaatti 400 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 1B.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

MEHILÄISVAROITUS
Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn.

KÄYTTÖOHJE:
VIljat

Käyttö sallittu viljoilla vain orastumis- ja versontavaiheessa
kasvuston ollessa matalaa, kun kasvustosta ennakkotarkastuksessa ei havaita luontaisia vihollisia kuten leppäpirkkoja
tai niiden toukkia. Valmisteen käytön ehtona on lisäksi,
että kirvoja pitää löytyä ennen ruiskutusta vähintään joka
viidennestä kasvista. Ruiskutusta edeltävä kirvamäärä
kirjataan ylös. Samalla käsittelykerralla voidaan käyttää
rikkakasvien torjuntaan tarkoitettua valmistetta.

0,5 l/ha

Sokerijuurikas

Juurikaskärpäsestä esiintyy kaksi sukupolvea kasvukauden
aikana. Juurikaskärpäsen ensimmäisen sukupolven toukat
aloittavat muninnan normaalisti toukokuun lopussa – kesäkuun alussa. Torjuntakynnys on 10 munaa/viisilehtinen taimi.
Ruiskutus tehdään, kun lehdissä näkyy toukkien käytäviä.

0,5 l/ha
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DECIS MEGA EW 50

Tuhohyönteisten torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta,
herkkusieniviljelmiltä ja koristekasveilta.
OMINAISUUDET:
Decis Mega EW 50 on nopeatehoinen pyretroidivalmiste tuhohyönteisten torjuntaan
viljelyksillä. Sillä on hyönteisiin sekä kosketusvaikutus- että myös syöntivaikutus.
Valmiste on haitallista myös muille kuin torjuttaville eliöille, minkä vuoksi valmistetta
tulee käyttää vain tutkitun tarpeen mukaan.

TEHOKKUUS:
Decis Mega EW 50 tehoaa mm. seuraaviin tuhohyönteisiin: kirvat, kahuhärpänen,
kaskaat, luteet, ripsiäiset, kärsäkkäät, kirpat, rapsikuoriaiset, koi- ja koisaperhoset,
ruskohaiskiainen, kaali-, juurikas- ja porkkanakärpänen sekä ansarijauhiainen.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Varoajat: Rypsi ja rapsi 45 vrk, viljat, sokeri- ja punajuurikas 30 vrk, peruna 14 vrk, herne
10 vrk, porkkana, lanttu, nauris, valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusu- ja parsakaali, kelta(eli ruoka- eli kepa-), puna-, salotti-, valko- ja varhaissipuli, purjo, vadelma, karviainen,
puna-, musta- ja valkoherukka 7 vrk, mansikka ja herkkusieni 3 vrk.
Varoaika torjuntaeliöille on 8-12 viikkoa.

TORJUNNAN KYNNYSARVOT:
Tarkista myyntipäällyksestä kasvikohtaiset torjunnan kynnysarvot ennen ruiskuttamista.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
deltametriini 50 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Peltoviljelyssä 200–400 l/ha. Hedelmä- ja marjakasveilla 500–1000 l/ha. Tarkista vesimäärät käyttöohjeesta.

SATEENKESTO

RESISTENSSIN HALLINTA:

MEHILÄISVAROITUS

Kasvihuoneolosuhteissa samalla valmisteella usein toistuvien kasvinsuojeluainekäsittelyjen seurauksena voi kehittyä kasvinsuojeluainetta kestävä tuholaiskanta, minkä
takia valmistetta ei suositella käytettäväksi useana perättäisenä torjuntakertana, vaan
vaihdellen jonkin muun ryhmän aineen kanssa. Avomaalla rapsikuoriaisista on Suomessa
todettu runsaasti Decistä ja muita pyretroideja kestäviä kantoja. Vaihtoehtoisina aineina
näiden torjuntaan voidaan käyttää Avaunt, Biscaya tai Mospilan-valmisteita.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

1 tunti ruiskutuksesta.
Kasvinsuojeluaine on haitallista hyötyniveljalkaisille. Mehiläisille ja kimalaisille vahingollinen kasvinsuojeluaine.
Kukkivien kasvien käsittely sekä käyttö
lähempänä kuin 60 m mehiläispesiä ilman
mehiläishoitajan suostumusta on sallittu
vain mehiläisten lentoajan jälkeen klo 21
ja 06 välisenä aikana.

Käyttöohje seuraavalla sivulla.
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KÄYTTÖOHJE:
Ristikukkaiset öljykasvit

taimettumisvaihe- ruusuke- nuppuvaihe

0,05–0,15 l/ha

Viljat, viljan kirvat

kirvojen tullessa kasveihin

0,1 l/ha

Viljat, tähkä- ja vehnäsääski ja
kahukärpänen

tähkälletulovaihe viljan ollessa 1–4-lehtiasteella ja kun
lohkolta tarkkailun yhteydessä löytyy kahukärpäsiä.

0,15–0,2 l/ha

Herne, hernekärsäkäs

taimiaste

0,1–0,2 l/ha,
vesimäärä 100–200 l/ha

Herne, hernekääriäinen,

kukinnan aikana

0,15–0,2 l/ha

Porkkana, porkkanakemppi

liimapyydyksistä löytyneiden kemppien perusteella
kesä–heinäkuussa

0,1–0,2 l/ha

Porkkana, porkkanakärpänen

liimapyydyshavaintojen perusteella

0,1–0,2 l/ha

Peruna

koloradonkuoriainen, tuholaisten esiintyessä

0,1–0,2 l/ ha

Valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusuja parsakaali, lanttu ja nauris

kirpat, rapsikuoriainen, lude. Pikkutaimet sekä rapsikuoriainen kukkakaalilla ennen sadonkorjuuta

0,1 l/ ha

Valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusuja parsakaali, lanttu ja nauris

kaalikoi, lentävät aikuiset sekä toukat ennen koteloitumisvaihetta

0,1–0,15 l/ha

Valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusuja parsakaali, lanttu ja nauris

kaalikärpänen, kaalikärpäsen muninnan runsastumisen
alussa

0,1–0,15, l/ ha

Valko-, puna-, kukka-, savojin-, ruusuja parsakaali, lanttu ja nauris

kaali-, lanttu- ja naurisperhonen, toukkien esiintyessä

0,1–0,15 l/ha

Sokerijuurikas

kirpat, luteet taimivaiheessa

0,1–0,2 l/ ha

Sokerijuurikas

juurikaskärpänen, touko-kesäkuun vaihteessa aloitetun
tarkkailun perusteella

0,1–0,2 l/ ha

Sokerijuurikas

ruskohaiskiainen, havaintojen perusteella

0,1–0,2 l/ ha

Kelta-, puna-, salotti-, valko-ja
varhaissipuli, purjo

sipulikärpänen, kärpästen lentoaikana, muninnan alkaessa

0,15–0,2 l/ ha

Kelta-, puna-, salotti-, valko-ja
varhaissipuli, purjo

sipulikoi, kun koita havaitaan purjokasvustossa

0,1–0,15 l/ ha

Mansikka
Vadelma

vattukärsäkäs, luteet ennen kukintaa

0,125–0,25 l/ ha
vesimäärä 200–400 l/ha

Puna-, musta- ja valkoherukka

herukansilmukoi, herukkakoi, karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski, ennen kukintaa

0,15–0,25 l/ha

Karviainen

herukansilmukoi, herukkakoi, karviaiskoisa, herukanversosääski, herukanvarsisääski, ennen kukintaa

0,12 l/ ha

Herkkusienet

sienisääsket, tuholaisten esiintyessä; ruiskutus kasvatusalustan pintaan sienisatojen välillä tai kasvavien sienten
päälle, kun sienet halkaisijaltaan 2-3 cm

0,015 % liuos

Koristekasvit kasvihuoneessa

lehtikirvat, ripsiäiset, ansarijauhiainen, tuholaisten
esiintyessä

0,025 % liuos

Koristekasvit avomaalla

Punkit, kirvat, kirpat, kuoriaiset, tuholaisten esiintyessä

0,025 % liuos
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ENVIDOR 240 SC

Vihannes- ja hedelmäpuupunkin torjuntaan omenalta,
päärynältä, mansikalta ja koristekasveista lukuun
ottamatta ruusua, omenankellastajapunkin torjuntaan
omenalta ja pikkupäärynäkempin torjuntaan päärynältä
OMINAISUUDET:
Envidor 240 SC on kosketusvaikutteinen valmiste, joka kiinnittyy lehden vahapintaan.
Valmiste tehoaa parhaiten tuhohyönteisten nuoriin kehitysasteisiin, nymfeihin. Valmiste
on haitatonta mansikkaviljelmillä käytettäville Amblyseius cucumeris petopunkeille.

TEHOKKUUS:
Envidor 240 SC tehoaa vihannes- ja hedelmäpuupunkkiin, omenankellastajapunkkiin,
mansikkapunkkiin, sekä myös päärynäkemppeihin, pikkukilpikkään ja kilpikirvoihin.
Valmiste tehoaa vain päärynäkemppien muniin ja vastakuoriutuneisiin kilpikirvoihin.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Valmiste tehoaa parhaiten lämpimällä säällä. Kasvuston käsittelyä viileällä säällä on
vältettävä. Kosteassa valmisteen teho heikkenee, koska silloin imeytyminen kasviin
on heikkoa.

TEHOAINEET
spirodiklofeeni 240 g/l

VESIMÄÄRÄ:

Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 23.

500–1000 l/ha

VAROITUKSET

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Kukkivia kasvustoja ei saa ruiskuttaa koska valmiste on haitallinen mehiläisten ja
kimalaisten toukille. Valmistetta ei saa käyttää ruusuilla vioitusvaaran vuoksi.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

VAROAJAT:

MEHILÄISVAROITUS

Mansikka 7 vrk, omena ja päärynä 14 vrk

RESISTENSSIN HALLINTA:
Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että vaikutusmekanismiltaan samanlaisia
valmisteita ei käytetä useita kertoja peräkkäin. Envidor 240 SC:tä voi käyttää vain
kerran kasvukaudessa resistenssin välttämiseksi koristekasveja lukuun ottamatta,
joiden kohdalla kaksi käsittelyä on mahdollista. Käsittelyjen määrä on minimoitava
vuorottelemalla käyttöä muiden aineiden kanssa ja yhdistämällä torjuntaan myös
biologisia torjuntakeinoja.

Mehiläisten ja kimalaisten lisääntymiselle
haitallinen kasvinsuojeluaine. Kukkivien
kasvien käsittely sekä käyttö lähempänä
kuin 60 m mehiläispesiä ilman mehiläishoitajan suostumusta on sallittu vain
mehiläisten lentoajan jälkeen klo 21 ja 06
välillä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Mansikkapunkin torjunnassa lisätään ruiskuteliuokseen 0,025 % Silwet Gold kiinnitettä
jotta saadaan ruiskuteliuos tunkeutumaan suppulehtiin. Päärynäkemppien torjunnassa
kannattaa käyttää suurinta vesimäärää ja lisätä ruiskuteliuokseen 0,025 % Sito Plus
kiinnitettä. Kilpikkäät torjutaan niiden ollessa ensimmäisessä toukkavaiheessa. Ruiskuteliuokseen lisätään 0,01 % Silwet Gold kiinnitettä.

KÄYTTÖOHJE:
Omena ja
päärynä

Mahdollisimman varhain eli silloin kun 10 %
punkkien talvimunista on kuoriutunut tai heti
kukkimisen jälkeen (BBCH 51-57 tai 69-85).
Pikkupäärynäkempin ruiskutusajankohta on
hetki, kun munia tai toukkia havaitaan
(BBCH 51-57 tai 69-85).

0,2 l/ha/ puun
korkeus metri,
enintään 0,6 l/ha

Mansikka

Ennen kukintaa tai sadonkorjuun jälkeen

0,4 l/ha

Moni- ja
yksivuotiset
koristekasvit
(ei ruusu)

Mahdollisimman varhain eli silloin kun 10
% talvimunista on kuoriutunut tai tarpeen
vaatiessa heti kun punkit havaitaan
kasvustossa.

0,4 l/ha
Käsittely voidaan
toistaa 7-10 vrk
kuluttua. Suurin
käyttömäärä
kasvukaudessa
on 0,6 l/ha.
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FIBRO

Hyönteisten ja punkkien torjuntaan siemenperunalla,
omenalla, päärynällä, kirsikalla ja luumulla.
OMINAISUUDET:
Fibro on parafiiniöljyä sisältävä valmiste Y-virusta levittävien kirvojen ennaltaehkäisevään torjuntaan tarkoitettu valmiste. Perunalla valmiste muodostaa lehdille kalvon, joka
estää kirvoja siirtämästä Y-virusta kasvustossa. Hedelmäpuilla valmistetta käytetään
kevätruiskutteena ennen silmujen puhkeamista puissa talvehtineiden hyönteisten ja
punkkien torjuntaan. Valmiste muodostaa hyönteisiä peittävän kalvon, joka estää hapen
saannin ja tukahduttaa hyönteiset kuten kempit, kirvat ja punkit.

TEHOKKUUS:
Perunalla Fibro estää kirvoja siirtämästä kuljettamaansa virustautia perunaan. Hedelmäpuillä ennen silmujen puhkeamiste tehty käsittely tehoaa kirvojen, kemppien ja
punkkien muna-asteisiin.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l/ 12 kpl, 20 l / 1 kpl

TEHOAINEET
parafiiniöljy 797 g/l

VAROITUKSET

KÄYTTÖVINKKEJÄ:
Paras teho perunalla saadaan, jos ruiskutukset aloitetaan aikaisin heti taimelle tulon
jälkeen, ja käsittelyt toistetaan 7 vrk:n väliajoin läpi koko kasvukauden. Viimeinen
ruiskutus tehdään noin viikkoa ennen lehvästön hävitystä.Perunalla valmiste voi heikentää kasvin kasvua. Ruiskutus tehdään kuivaan kasvustoon mieluiten pilvipoutaisena
iltana mahdollisten kasvuhäiriöiden minimoimiseksi. Vältä rikkakasviruiskutusta Fibro
-käsittelyn jälkeen.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE:
Peruna (siemenperuna)

Kirvat, virusten levittäjänä: Taimelletulo - n. 1 viikko
ennen varsistonhävitystä BBCH 10- 89. Maks. 8 käsittelyä
vähintään 7 vrk:n väliajoin

Maks. 10 l/ha sekoitettuna 200–400 l vettä/ha

Omena, päärynä,
kirsikka, luumu

Hedelmäpuupunkki: Talvimunille BBCH 53-57. Maks. 1
käsittely/vuosi

20–30 l/ha sekoitettuna 1000–1500 l vettä/ha

Päärynät

Päärynäkemppi: 1. ruiskutus munien kuoriutuessa
2. ruiskutus mahdollinen 2-3 vrk:n kuluttua BBCH 53–57.

2 l/100 l vettä tai 20–30 l/ha sekoitettuna
1000–1500 l vettä/ha
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FLORAMITE 240 SC

Punkkien torjuntaan taimitarhoilta sekä mansikalta
ja koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä
kurkulta ja tomaatilta kasvihuoneessa.
Minor use -lupa punkkien torjuntaan avomaankurkulta
avomaalla sekä vadelmalta ja karhunvatukalta avomaalla,
kasvihuoneessa ja tunnelissa.
OMINAISUUDET:
Floramite 240 SC on erikoisaine punkkien torjuntaan ja se on erittäin hellävarainen
hyötyhyönteisille. Vioitusriski kasveille on Floramitea käytettäessä erittäin pieni.

TEHOKKUUS:
Floramite tehoaa erittäin hyvin vihannespunkkiin ja sillä on todettu olevan myös hyvä
teho mansikkapunkkiin. Ruiskutuksen teho alkaa näkyä 1–3 vuorokauden kuluessa ja
valmisteen teho säilyy 3–4 viikkoa. Floramite 240 SC tehoaa punkkien muniin ja kaikkiin
liikkuviin kehitysasteisiin. Valmiste on kosketusvaikutteinen. Paras teho saadaan, kun
käsittely toistetaan 7 vrk:n kuluttua.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Floramiten tehoaine hajoaa erittäin nopeasti neutraalissa ja emäksisessä vedessä, joten
valmiste tulee aina ruiskuttaa välittömästi ruiskutusliuoksen valmistamisen jälkeen.

VESIMÄÄRÄ:
Taimitarhoilla, koristekasveilla, kurkulla ja tomaatilla vettä käytetään 1000–2000 l/ha.
Mansikalla vesimäärä on 400–800 l/ha. X-Change -valmisteen lisäys ruiskutusnesteeseen
varmistaa että, liuos säilyy käyttökelpoisena pidempään.

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA RESISTENSSINHALLINTA:
Kestävien punkkikantojen syntymisen estämiseksi tee korkeintaan kaksi käsittelyä
kasvukaudella Floramitella. Tämän jälkeen on käytettävä muita valmistetta, joilla on
eri vaikutusmekanismi.

TEHOAINEET
bifenatsaatti 240 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään UN.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

VAROAIKA:
Mansikka, taimitarhat, koristekasvit, kurkku, avomaankurkku ja tomaatti 1 vrk, vadelma
ja karhunvatukka 7 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 10 kpl.

KÄYTTÖVINKIT:
Tehoa mansikkapunkkiin voidaan parantaa käyttämällä Silwet Gold kiinnitettä. Käytä aina
Floramiten kanssa ruiskutusveden parantamiseen X-Change -valmistetta varmistaaksesi
tuotteen toimivuuden.

KÄYTTÖOHJE:
Taimitarhoilla,
koristekasveilla, kurkulla
ja tomaatilla

Punkkien tullessa kasvustoon ja käsittely voidaan
toistaa 7 vrk kuluttua ensimmäisestä

40 ml / 100 l vettä. Siten käyttöväkevyys
on 0,04 %
Vesimäärä 1000-2000 l/ha

Mansikka

Viimeistään mansikan raakileasteella kypsymisen
alkaessa ja käsittely voidaan tarvittaessa toistaa
sadonkorjuun jälkeen.

0,4–0,6 l/ha
Vesimäärä 400-800 l/ha

Avomaakurkku
(Minor use)

Käyttöajankohta on punkkien tullessa kasvustoon ja
käsittely voidaan toistaa 7 vrk kuluttua ensimmäisestä.

0,4 l/ha
Vesimäärä korkeintaan 1000 l/ha.

Vadelma ja karhunvatukka
(Minor use)

Punkkien ilmaantuessa kasvustoon.
Käsittely voidaan toistaa aikaisintaan 7 vrk kuluttua
ensimmäisestä. Käsittely tehdään viimeistään
raakileasteella kypsymisen alkaessa (BBCH 85).

0,45 l/ha. Vesimäärä 300-800 l/ha.
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MADEX

Omenakääriäisen torjuntaan omenaviljelmillä.
OMINAISUUDET:
Madex on nykyaikainen valmiste omenakääriäisen torjuntaan. Tehoaineena tuotteessa
on luonnon oma virus, joka tehoaa vain omenakääriäiseen. Valmistetta voidaan myös
käyttää tankkiseoksena muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa.

TEHOKKUUS:
Madex tehoaa ainoastaan omenakääriäisen toukkiin ja on vain syömävaikutteinen.
Toimiakseen toukan pitää siis syödä pieni pala käsiteltyä omenankuorta. Normaali
annoksella toukka kuolee nopeasti, mutta liian pienellä annoksella tai liian myöhään
ruiskutettuna toukka kuolee seuraavassa toukkavaiheessa tai kotelosta ei kuoriudu
aikuinen perhonen.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Käsittely tehdään illalla tai pilvisenä päivänä koska auringon UV-säteily tuhoaa
viruspartikkelit. Omenakääriäisten esiintymistä tarkkaillaan feromoniansojen avulla
ja ensimmäinen käsittely tehdään, kun toukat kuoriutuvat. Ensimmäisen käsittelyn
tarkka ajoitus toukkien kuoriutumisvaiheeseen on tärkeää torjunnan onnistumiseksi.
Käsittely toistetaan 8–14 päivän kuluttua sääoloista riippuen. Käsittelyjen välille jätetään
8 aurinkoista päivää (2 puolipilvistä tai pilvistä päivää = 1 aurinkoinen päivä). Yhden
omenakääriäissukupolven aikana tehdään yleensä kolme käsittelyä.
Pakkausta on ravisteltava huolellisesti ennen käyttöä. Valmistetta voidaan käyttää
integroiduissa torjunnassa ja yhdessä muiden tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitettujen
valmisteiden kanssa. Lisäksi sitä voidaan käyttää tankkiseoksena muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa. Ei saa sekoittaa kuparin tai sellaisten valmisteiden kanssa, joiden
pH-arvo on alle 5 tai yli 8.

TEHOAINEET
Cydia pomonella granulovirus,
3 x 1013 viruspartikkelia/l

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

VESIMÄÄRÄ:
200–1600 l/ha

VAROAIKA:
Valmisteella ei ole varoaikaa.

TUOTTEEN VARASTOINTI:
Pakkaus säilytetään kuivassa ja viileässä, alle +5 °C. Voidaan säilyttää myös pakastettuna, alle -18 °C. Avattu pakkaus säilyttää tehonsa uudelleen suljettuna ja viileässä tai
pakastettuna säilytettynä. Kestää lyhytaikaisesti korkeampia lämpötiloja kuljetuksen ja
käytön aikana. Tuote säilyy < +5 °C kaksi vuotta, pakastettuna vielä pidempään.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
100 ml / 20 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Omena
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1. käsittely tehdään juuri ennen kuin toukat kuoriutuvat
ja käsittely uusitaan 2 kertaa 8–14 päivän välein

100 ml/ha (jos kääriäismäärä on vähäinen riittää
seuraavissa ruiskutuksissa 50 ml/ha)
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MAVRIK 2F

Tuhohyönteisten torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan viljoilta, rypsiltä, rapsilta,
herneeltä, pavulta, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalilta, omenalta ja päärynältä sekä
koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Mavrik tehoaa nopeasti ja vaikutusaika on pitkä. Muista pyretroideista poiketen se
säästää moni hyötyhyönteisiä, kuten mehiläisiä, maakiitäjiä ja leppäpirkon toukkia.
Säästyneet hyötyhyönteiset täydentävät torjunnan tehoa ruiskutuksen jälkeen. Valmiste
soveltuu muita pyretriinvalmisteita paremmin IP-viljelyn periaatteisiin.

TEHOKKUUS:
Mavrik tehoaa hyvin mm. kirvoihin, kovakuoriaisiin, ripsiäisiin, perhos- ja pistiäistoukkiin,
luteisiin ja kärpäsiin.

VAROAJAT:
Kaalit, tuore herne ja peruna 7 vrk, kuivattu herne ja papu 14 vrk, viljat, omena ja päärynä 30 vrk, rypsillä ja rapsilla 60 vrk. Kukkakaalilla varoaika lasketaan ensimmäisestä
keruusta.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmisteen myöhäisin käyttöajankohta on öljykasveilla kukinnan alkaessa. Omenalle,
päärynälle, valko-, kukka-, parsa- ja ruusukaalille valmistetta saa käyttää kerran, muilla
kasveilla korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Valmisteen (tehoaineryhmä pyretroidit) käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota
resistenssinhallintaan ja sen takia käsittelyjen määrä on minimoitava vuorottelemalla
käyttöä muiden eri tehoaineryhmään kuuluvien valmisteiden kanssa.

TEHOAINEET
tau-fluvalinaatti 240 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

VESIMÄÄRÄ:
200–400 l/ha,
omenalla ja päärynällä 1500 l/ha

KÄYTTÖOHJE:

Rapsikuoriaisten torjunta tehdään ennen kukintaa.

Syys- ja kevätviljat
keväällä

Kirvat, ripsiäiset, viljakukko: BBCH 10-50
Vehnäsääski, tähkäsääski, tähkälletulovaiheessa: BBCH 41-59

0,15-0,2 l/ha, vesimäärä 100-400 l/ha,
maks. 2 käsittelyä 10-14 vrk välein

Rypsi ja rapsi

Rapsikuoriainen, rapsikärsäkäs, litusääski, luteet:
BBCH 30-60

0,2 l/ha, vesimäärä 100-300 l/ha,
maks. 2 käsittelyä 7 vrk välein

Herne ja papu

Juovahernekärsäkäs: BBCH 10-19
Herne- ja juurikaskirva, -ripsiäinen ja -kääräinen: BBCH 50-71

0,2 l/ha, vesimäärä 100-300 l/ha,
maks. 2 käsittelyä 14 vrk välein

Peruna

Kirvat: BBCH 12-49 Koloradonkuoriainen erityisohjeiden
mukaisesti*

0,2 l/ha, vesimäärä 100-400 l/ha,
maks. 2 käsittelyä 14 vrk välein

Valko-, kukka-,
parsa- ja ruusukaali

Kaalikirva, rapsikuoriainen: BBCH 10-49

0,3 l/ha, vesimäärä 200-400 l/ha,
maks. 1 käsittely

Omena ja päärynä

Omena-, omenanratamo- ja omenankäärökirva, pihlajan
marjakoi: BBCH 51-79

0,3 l/ha, vesimäärä 500-1000 l/ha,
maks. 1 käsittely

*Koloradonkuoriaishavainnoista on viipymättä ilmoitettava Ely-keskuksen maaseutu- ja energiayksikköön tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle, joka määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi.
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MOSPILAN

Rapsikuoriaisen torjuntaan rypsiltä ja rapsilta, kirvojen
torjuntaan lehtisalaatilta avomaalla, kirvojen ja
jauhiaisten torjuntaan omena- ja päärynäviljelyksiltä sekä
koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa. Minor use
-hyväksyntä useille kasveille.
OMINAISUUDET:
Mospilanin tehoaine, asetampridi, on neonikotinoidi-valmiste, joka vaikuttaa hyönteisiin
sekä kosketusvaikutuksen kautta että systeemisesti. Valmisteen teho ruiskutuksen
jälkeen kestää pitkään. Vaikutustavasta johtuen hyönteiset voivat säilyä elinkykyisinä
jonkin aikaa ruiskutuksesta. Ne eivät kuitenkaan pysty enää vioittamaan kasveja.
Valmisteen teho kestää kasvin kasvuvauhdista riippuen 7–14 vrk.

TEHOKKUUS:
Mospilan torjuu tehokkaasti rapsikuoriaiset, kirvat ja jauhiaiset. Rapsikuoriainen lopettaa syömisen välittömästi aineelle altistumisen jälkeen ja lopullisesti kuolee 1–3
vrk:n kuluessa.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Ruiskuttamista stressaantuneeseen kasvustoon tulisi välttää. Ruiskutusnesteen tasainen
levittyminen kasvustoon on tärkeää hyvän tehon saamiseksi. Valmiste on sateenkestävä
heti valmisteen kuivuttua kasvustoon.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmistetta saa kevät- ja syysrypsillä ja kevät- ja syysrapsilla käyttää kerran kasvukauden
aikana ja muilla kasveilla enintään 2 kertaa kasvukauden aikana.

TEHOAINEET
asetamipridi 200 g/kg
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 4A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

RESISTENSSINHALLINTA:
Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään ohjeen mukaan.
Myöskään vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita (Calypso SC 480, Biscaya,
Confidor WG 70) ei pidä käyttää useita kertoja peräkkäin vaan valitaan aine toisesta
tehoaineryhmästä. Mospilan kuuluu tehoaineryhmään 4 A eli neonikotenoidit.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 1 kg / 10 kpl.
KÄYTTÖVINKIT:
Rapsikuoriaisten torjunnassa ensimmäiseen ruiskutukseen suositellaan Avaunt 150
EC:tä ja toiseen ruiskutukseen Mospilania. Näin saadaan torjuttua pyretroideja kestävät
rapsikuoriaiset. Annostelu on helppoa, 1 dl = 75 g.

VAROAJAT:
Omena, päärynä ja lehtisalaatti 14 vrk, rypsi ja rapsi 45 vrk.

KÄYTTÖOHJE:
Rypsi ja rapsi

Aikaisesta nuppuvaiheesta kukinnan alkamiseen (BBCH 51-64)
torjuntakynnyksen ylittyessä.

150 g/ha,
vesimäärä 200 l/ha

Omena ja päärynä

Ruiskutusajankohta on, kun kirvat ilmaantuvat kasvustoon.
Käsittely voidaan toistaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua.

250 g / ha,
vesimäärä 500–1500 l/ha

Salaatti

Käsittely kirvoja vastaan tehdään saastunnan alkuvaiheessa.

250 g / ha,
vesimäärä 200–300 l/ha

Kirvat ja jauhiaiset koristekasveissa
kasvihuoneissa

Ruiskutusajankohta on aikaisessa saastunnan vaiheessa
ja käsittely voidaan toistaa tarvittaessa 14 vrk:n kuluttua
ensimmäisestä ruiskutuksesta.

250 g/ha kirvojen
torjunnassa, 400 g/ha
jauhiaisten torjunnassa

Minor use -käyttölupa useille eri vihanneksille ja yrteille. Tarkista ajantasaiset käyttökohteet ja -ohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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MOVENTO SC 100
Tuhohyönteisten torjuntaan omenalta, päärynältä,
luumulta, kirsikalta, valko-, puna-, savojin-, kukka-,
parsa-, kyssä-, ruusu-, kiinan- ja lehtikaalilta ja
koristekasveista avomaalla, salaatilta avomaalla ja
kasvihuoneessa sekä hedelmä- ja marjakasveilta,
koristepuilta, koristepensailta, perennoilta ja leikkokukilta
ja leikkovihreältä taimitarhoilla.
OMINAISUUDET:
Movento SC 100 on kahteen suuntaan systeeminen valmiste erilaisten imevien hyönteisten torjuntaan. Tehoaine liikkuu sekä kasvin nila- että puuosassa kulkeutuen näin
vanhempiin kasvinosiin eikä pelkästään kasvupisteisiin. Riittävä teho vanhoissa lehdissä
saavutetaan vain, jos nestevirtaus on riittävä.

TEHOKKUUS:
Movento SC 100 vaikuttaa ensisijaisesti hyönteisten ravinnonoton kautta eikä juuri lainkaan kosketuksen kautta. Tehoaineen tulee ensin imeytyä kasviin, jotta se voi kulkeutua
kasvissa ja tehota imeviin hyönteisiin. Teho tulee näkyviin viiveellä, jauhiaisten toukat
eivät aikuistu ja nuorten kirvojen jatkokehitys estyy. Piilossa olevat kirvat käpertyneissä
lehdissä ja juurikirvat kasvualustassa voidaan tehokkaasti torjua Moventolla. Valmisteella
on sivuvaikutusta kehrääjäpunkkeihin.

TEHOAINEET

KÄSITTELYOLOSUHTEET:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Käsiteltävä kasvi tulee olla kasvussa eikä lepotilassa.

VESIMÄÄRÄ:

spirotetramaatti 100 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 23.

VAROITUKSET

Avomaalla 300–1500 l/ha. Kasvihuoneessa korkeintaan 150 l/1000 m2.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmiste on haitallinen kimalaisille ja mehiläisille, älä käsittele kukkivia kasvustoja.
Vioitusriskin takia valmistetta ei saa käyttää seuraavilla kasveilla: Inkaliljat, begonia,
syklaami, tyräkit, viikuna, verenpisarat, muratti, hortensiat, palsamit, pelargonia, poppelit, pajut, paavalinkukka, lehmukset ja unkarintammi. Valmistetta voidaan käyttää
enintään kaksi kertaa kasvukauden aikana.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että vaikutusmekanismiltaan samanlaisia
valmisteita ei käytetä useita kertoja peräkkäin samaa tuholaista vastaan. Movento SC
100 ja Envidor 240 SC valmisteet kuuluvat samaan tehoaineryhmään.

VAROAJAT:
Omena ja päärynä 21 vrk, luumu ja kirsikka 14 vrk, salaatti 7 vrk ja kaalit 3 vrk.

KÄYTTÖVINKIT:
Päärynäkemppien torjunnassa kannattaa käyttää suurinta vesimäärää ja lisätä ruiskuteliuokseen 0,025 % Sito Plus kiinnitettä. Kilpikkäät torjutaan niiden ollessa ensimmäisessä
toukkavaiheessa. Ruiskuteliuokseen lisätään 0,01 % Silwet Gold kiinnitettä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl
Käyttöohje seuraavalla sivulla.

137

TUHOHYÖNTEISTEN TORJUNTA

KÄYTTÖOHJE:
Kasvit ja tuholaiset

Käyttöaika

Käyttömäärä

Omena; omenakirva, ratamokirva,
kilpikirva, pikkukilpikkä (vaeltavat),
äkämäsääski (Dasineura mali)

Käsittely tehdään tuholaisten ilmaantuessa.
Käsittely voidaan tehdä kukinnan lopusta
kypsymisen alkamiseen/ punertumisen
(BBCH 69–81).

0,75 l/puun korkeusmetri, kuitenkin
enintään 1,75 l/ha, vettä 300-1000 l/ha.
Enintään 2 käsittelyä/vuosi,
toinen väh. 21 vrk ensimmäisestä.

Päärynä; pikkupäärynäkemppi, lehti-,
ratamo- ja kilpikirvat, pikkukilpikkä
(vaeltavat), äkämäsääski (Dasineura
pyri)

Käsittely tehdään tuholaisten ilmaantuessa
(BBCH 69–81).
Käsittely voidaan tehdä kukinnan lopusta
kypsymisen alkamiseen/ punertumiseen.
Pikkupäärynäkempin toista sukupolvea
torjuttaessa paras teho saavutetaan keltaisten
munien kuoriutuessa (BBCH 71-73).

0,75 l/puun korkeusmetri, enintään
2,25 l/ha, vettä 300-1000 l/ha.
Enintään 2 käsittelyä/vuosi,
toinen väh. 21 vrk ensimmäisestä.

Kirsikka ja luumu; lehtikirvat

Käsittely tehdään tuholaisten ilmaantuessa.
Käsittely voidaan tehdä kukinnan lopusta, kun
kaikki terälehdet ovat pudonneet aina siihen
saakka, kunnes hedelmä alkaa saada lopullisen
värinsä (BBCH 69–81).

0,375 l/puun korkeusmetri, enintään
1,125 l/ha. Enintään 2 käsittelyä/vuosi.

Valkokaali, punakaali, savojinkaali,
kukkakaali, parsakaali, kyssäkaali,
ruusukaali, kiinankaali, lehtikaali;
kaalikirva, muut lehtikirvat ja
jauhiaiset

Tuholaisten esiintyessä. Käsittely voidaan tehdä,
kun kaalissa on 3 kasvulehteä aina täyteen
kokoonsa saakka (BBCH 13–49).

0,75 l/ha/500 l vettä.
Enintään 2 käsittelyä/vuosi.

Salaatti avomaalla ja kasvihuoneessa: salaatinjuurikirva ja salaattikirva

Salaatin juurikirvat torjutaan, kun ne lentävät tai
kirvoja on kasvustossa.
Salaattikirva torjutaan sen esiintyessä. Käsittely
voidaan tehdä, kun salaatissa on 3 kasvulehteä
aina täyteen kokoonsa saakka (BBCH 13–49).

0,75 l/ha/500 l vettä torjuttaessa
salaatinjuurikirvaa.

Käsittely tehdään tuholaisten ilmaantuessa.

0,75 l/ha/500-1000 l vettä.
Enintään 2 käsittelyä/vuosi.

Koristekasvit avomaalla, hedelmä- ja
marjakasvit, koristepuut, koristepensaat, perennat, leikkokukat ja
leikkovihreät taimitarhoilla; kirvat ja
jauhiaiset

0,45 l/ha/500 l vettä torjuttaessa
salaattikirvaa. Enintään 2 käsittelyä,
toinen väh. 14 vrk ensimmäisestä.

Movento SC 100 valmisteella on Minor use -käyttölupa 31.8.2025 saakka käyttöohjeessa mainittujen tuholaisten torjuntaan porkkanalta
ja palsternakalta avomaalla, keltasipulilta avomaalla, mansikalta avomaalla ja tunneliviljelyssä, kirveliltä, ruohosipulilta, yrttiselleriltä,
persiljalta, salvialta, rosmariinilta, timjamilta, basilikalta ja syötäviltä kukilta, laakerinlehdeltä, rakuunalta ja tilliltä avomaalla ja kasvihuoneessa sekä koristekasveilta kasvihuoneessa.
Tarkista kasvikohtaiset käyttöohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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NISSORUN

Vihannespunkin torjuntaan kurkulta, tomaatilta ja
paprikalta kasvihuoneessa, mansikalta, vadelmalta
sadonkorjuun jälkeen ja koristekasveista kasvihuoneessa
ja avomaalla, sekä hedelmäpuupunkin torjuntaan omena-,
päärynä-, kirsikka- ja luumuviljelyksiltä.
Laajennettu käyttöalue (Minor use): Punkkien torjuntaan
puuvartisten kasvien taimilta metsätaimitarhoilla.
OMINAISUUDET:

TEHOAINEET

Nissorun on sekä kosketus- että syömävaikutteinen valmiste. Tehoaine kulkeutuu lehden
läpi ja soveltuu siksi sumu- tai ULV-ruiskuihin tai laitteisiin. Haittavaikutukset ovat
olemattomia biologisille hyötyeliöille ja pölyttäville hyönteisille.

heksytiatsoksi 100 g/kg

TEHOKKUUS:
Nissorun tehoaa vihannespunkin ja hedelmäpuupunkin muniin ja nuoruusasteisiin. Se
ei tehoa täysikokoisiin punkkeihin, mutta aineelle altistuneiden naaraiden munat eivät
kuoriudu vaan kuolevat. Aineen lopullinen teho tulee näkyviin vasta n. 2 viikkoa käsittelyn
jälkeen. Valmiste ei tehoa mansikkapunkkiin.

Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 10A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Älä käytä sumuruiskua tai sumulaitetta kirkkaalla auringonpaisteella vioitusvaaran
vuoksi.

VESIMÄÄRÄ:
Hedelmäpuilla vesimäärä paineruiskulla on 500–2000 l/ha ja sumuruiskulla 300–500 l/ha.
Mansikalla ja vadelmalla paineruiskulla on 500–1200 l/ha ja sumuruiskulla 300–500 l/ha.
Kasvihuoneissa vettä käytetään korkeintaan 200 l/1000 m2.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmiste on sallittua käyttää vadelmalla vain sadonkorjuun jälkeen.

VAROAJAT:
Kasvihuonekurkku, tomaatti ja paprika 4 vrk, mansikka 14 vrk sekä hedelmäpuut 30 vrk.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Tomaatilla, kurkulla, paprikalla ja koristekasveilla valmistetta voi käyttää enintään kaksi kertaa kasvukaudessa, jotta vältetään aineelle kestävien vihannespunkkikantojen
kehittyminen. Marjakasvit ja hedelmäpuut saa käsitellä kerran kasvukauden aikana.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 kg / 1 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Lisäämällä Silwet Gold kiinnitettä 0,01–0,02 % ruiskuteliuokseen vähennetään ruiskutusjälkiä koristekasvien lehdissä, tomaatin ja paprikan hedelmissä.

KÄYTTÖOHJE:
Omena, päärynä, kirsikka Puut ruiskutetaan kun vähintään 80 % talvimunista on
ja luumu
kuoriutunut.

0,25–1,0 kg/ha. Käyttöväkevyys paineruis
kulla 0,05 % ja sumuruiskulla 0,10–0,15 %.

Mansikka

Mansikka ruiskutetaan talvehtineiden vihannespunkkien
tultua esille.

0,25–0,6 kg/ha. Käyttöväkevyys paineruiskulla 0,05 % ja sumuruiskulla 0,10–0,15 %.

Vadelma

Vadelma käsitellään tarvittaessa sadonkorjuun
jälkeen jos vihannespunkkikanta vaarantaa kasvien
talvehtimisen.

0,25–0,6 kg/ha. Käyttöväkevyys paineruiskulla 0,05 % ja sumuruiskulla 0,10–0,15 %.

Kurkku, tomaatti, paprika Kasvit ruiskutetaan kerran vihannespunkkisaastunnan
ja koristekasvit
alkuvaiheessa.

0,05 % ruiskuttaessa. Kylmäsumutuslaitteella käyttömäärä 100 g/1000 m2.

Puuvartiset taimet
metsätaimitarhoilla
(Minor use)

0,1 % ruiskuttaessa.

Ruiskutus, kun havaitaan ensimmäiset punkkien
aiheuttamat oireet taimissa.
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PETOPUNKIT
Petopunkit mansikkapunkin torjunnassa. – osa ”Vihreän linjan” -strategiaa
Mansikkapunkin sadonalennuskyky on kiistaton, joten sen torjunta
on syytä ottaa vakavasti. Jos mansikkapunkkipopulaation annetaan kasvaa holtittomasti elo–syyskuulle, vaarantuvat seuraavan
kauden kukka-aiheet ja vaikutukset tulevaan satoon voivat olla
huomattavat!
Mansikkapunkkisaastunnan tunnistaa oirehtivasta kasvista:
kasvi muuttuu kitukasvuiseksi, lehtiruodit lyhenevät ja ovat
tavanomaista karvaisempia, nuorien lehtien väritys muuttuu
hieman ruskehtavaksi. Itse mansikkapunkki on vain 0,25 mm
pitkä, litteänsoikea. Paljain silmin sitä ei pysty havaitsemaan,
hyvällä luupilla ja mikroskoopilla kylläkin.
Mansikkapunkin integroitu kasvinsuojelu on mahdollista petopunkkien ja sellaisten kemiallisten kasvinsuojeluaineiden avulla,
joilla ei ole pitkiä jäämävaikutuksia petopunkeille. Bernerin ”Vihreän linjan” –kasvinsuojeluainevalikoima soveltuu yhteistäyttöön
petopunkkien kanssa!
Petopunkkien etuna on, että ne liikkuvat sinnekin, mistä kasvinsuojeluaineet eivät välttämättä kaikkia mansikkapunkkeja tavoita.
Mansikkapunkit kun lymyävät pienissä ja avautumattomissa
suppulehdissä, aivan mansikantaimen tyvellä.
Mansikkapunkin torjunnassa käytetään ripsiäispetopunkkia
Neoseiulus cucumeris (aikaisemmalta nimeltään Amblyseius
cucumeris). Petojen suositusmäärä on 0,5–2 miljoonaa petoa
per hehtaari, neuvottele myyjäsi kanssa mikä olisi juuri sinun
lohkollesi sopiva petomäärä. Pedot levitetään kukinnan aikoihin,

tai torjunta-aineiden varoaikojen umpeuduttua. Parhaat tulokset
saadaan, kun levitykset toteutetaan kahdessa osassa, jos tämä
vain on käytettävissä olevan ajan puitteissa mahdollista. Usein
kuitenkin käytetään yhden levityskerran taktiikkaa. Pedoilla ei
ole varoaikoja sadonkorjuun suhteen.

HARKITSETKO PETOJEN KÄYTTÖÄ?
 Mieti sopiva lohko, jolle haluaisit petoja levittää. Älä valitse
kaikkein pahiten mansikkapunkilla saastunutta lohkoa (ylisuureksi
kasvaneeseen mansikkapunkkipopulaatioon eivät pedotkaan
pysty). Suuremmilla mansikka-aloilla: opettele petolevitystä
ensin parilla hehtaarilla ja laajenna käsiteltävää alaa seuraavana
kautena kokemuksen kartuttua.
 Suunnittele lohkolla tehtävät muut kasvinsuojelutoimet.
”Vihreän linjan” aineet sopivat yhteiskäyttöön petojen kanssa
(Calypsolla, Nissorunilla ja Floramitella varoaika petolevityksille
0 viikkoa, Envidorilla noin 2 viikkoa, Agrimecillä 2–4 viikkoa). Kasvitautien torjuntaan käytetyt aineet ovat pääasiassa haitattomia
petopunkeille. Pyretroideja (Esim. Decis Mega, Karate, Mavrik,
Fastac) ei voi käyttää (niiden varoajat pedoille vaihtelevat 4–12
viikkoon), jos aikoo levittää petopunkkeja.
 Varaa sopiva petopunkkimäärä ajoissa (varaus kannattaa
tehdä kuukautta – kahta ennen toimitusaikaa). Varsinaista
lähetysajankohtaa varmennellaan kevään ja kesän edistymisen
mukaan.

Berner Oy myy Biotus Oy:n Suomessa tuottamia petopunkkeja. Pedot toimitetaan suoraan tuotannosta viljelmälle,
tuoretuotteena. Petopunkkien pakkauskoko on 250 000 petoa / 5 litran hylsy (miljoona petoa = 4 x 250 000 kpl),
kantoaineena lesettä ja vermikuliittia.

Amblyseius cucumeris,
Kuvaaja: Jarmo Holopainen
(käyttöoikeus; Biotus Oy)

Petopunkkien levitystä käsikäyttöisellä sirottimella
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RAK 3 + 4

Ferominikapselit tuholaisten torjuntaan omena- ja
päärynäviljelyksillä
OMINAISUUDET:
RAK 3 + 4 on omena- ja päärynäpuiden oksille ripustettava feromonivalmiste, jolla
häiritään omenakääriäiskoiraiden toimintaa. Valmisteampullista erittyvät synteettiset
kääriäisnaaraiden feromonit houkuttelevat kääriäiskoiraita puoleensa, jolloin ne eivät
löydä naaraita pariutuakseen. Tämä ehkäisee kääriäispopulaation kasvua ja vähentää
kääriäisten aiheuttamia tuhoja omena- ja päärynäviljelmillä myös muiden kääriäisten
torjuntatarvetta.
RAK 3+4 -valmisteen sisältämät feromonit houkuttelevat omenakääriäiskoiraiden lisäksi
omenanlehti-, omenankuori-, verso-, ruoste-, ruskorullakääriäiskoiraita.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
8 x 252 kpl

TEHOAINEET

KÄYTTÖOHJE:
RAK 3+4 -ampullit ripustetaan puihin noin viikkoa ennen kääriäisten odotettua lennon
alkamista. Lennon alkamista ja kannan kehittymistä voidaan seurata feromoniansojen
avulla. Viljelmän tulee olla vähintään 1 hehtaarin kokoinen ja RAK 3+4 -ampulleja levitetään 500 kpl/ha puille, jotka ovat alle 3 m korkeita. Yli 3 m korkeille puille ampullien
määrää tulee lisätä 50 %, jotta feromonien riittävä pitoisuus voidaan taata koko viljelyalalla. Puiden korkeus mitataan keväällä ennen niiden versontaa. Ampullit jaetaan
tasaisesti neliömuotoisena verkkona läpi koko viljelmän siten, että jokainen ampulli
kattaa 20 m² alan. Ampullit ripustetaan käsin eri korkeuksiin, jotta feromonien tuoksu
kattaa koko viljelyalan mahdollisimman tasaisesti. Ampulleista leviää feromonia ilmaan
pitkin kasvukautta.

Puun korkeus, m

(Z)-11-tetradeken-1-yyliasetaatti 4 % (w/w)
(E,E)-8,10-dodekadien-1-oli 4 % (w/w)

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Ampullien asettelu metreissä, maanpinnan yläpuolelle
Matala

Korkea

< 2,5

1,3

1,8

2,5–5,0

1,7

2,5

> 5,0

2,0

4,0

Paras tulos saavutetaan suuremmilla yhtenäisillä viljelmillä, jossa on saman korkuinen
puusto. Eri korkuisia puita sisältävillä viljelmillä ampullit ripustetaan korkeimpiin puihin
ja mahdollisesti niiden määrää lisätään hehtaaria kohti. Noin 2 metrin leveydelle viljelyksen ulkoreunoilla asennetaan kaksinkertainen määrä ampulleja, jolloin feromoneilla
luodaan selvä raja ulkopuolella olevaan alueeseen. Ampullit tulee ripustaa mieluiten
puun ulkoreunaan selkeän feromonirajan luomiseksi. Suurempi määrä ampulleja on
erityisen tärkeää asentaa reunoihin, jotka rajoittuvat muihin viljelykasveihin, metsään
tai muihin käsittelemättömiin hedelmäviljelmiin, jos etäisyys lohkojen välillä on 10–100
m, sekä puutarhoihin jotka sijaitsevat viljelmien keskellä. Tämä estää hyönteiskoiraiden
läpipääsyä, naaraiden löytämistä ja pariutumista.
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RAPTOL

Biologinen tuote kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen,
jauhiaisten ja ripsiäisten sekä kehrääjäpunkkien
torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla
ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla,
kasvihuoneessa ja sisätiloissa.
OMINAISUUDET:
Raptol on tiiviste, joka sisältää luonnon pyretriinejä ja rapsiöljyä. Raptol tehoaa nopeasti
tuhohyönteisiin, kuten kirvoihin, kilpikirvoihin, jauhiaisiin, ripsiäisiin ja kehrääjäpunkkeihin. Rapsiöljyn takia Raptol tehoaa myös tuhohyönteisten muniin. Valmiste on biologinen
vaihtoehto pyretroideille ja on hyväksytty ja sopiva luonnonmukaiseen tuotantoon.

KÄYTTÖOHJE:
Raptol on kosketusvaikutteinen valmiste, minkä takia ruiskutus on tärkeää tehdä runsaalla vesimäärällä (600-1200 l/ha) varmistaakseen aineen leviämistä kaikkialle kasvustoon.
Kasveja ei kuitenkaan saa ruiskuttaa tippuvan märiksi. Torjunta kannattaa aloittaa heti,
kun tuhohyönteisiä havaitaan kasvustosta ja toistaa tarvittaessa.
Vältä ruiskuttamista auringonpaisteessa ja lämpötilan ollessa korkea. Kun lämpötila
nousee yli 25 °C, Raptolin teho huononee. Tämä johtuu siitä, että pyretriinit ovat herkkiä
UV-säteilylle ja hajoavat nopeammin auringonpaisteessa ja korkeassa lämpötilassa.
Paras ruiskutusajankohta on aikaisin aamulla tai illalla.
Tuhohyönteiset kuolevat nopeasti käsittelyn jälkeen, mutta rapsiöljyn takia ne saattavat
jäädä roikkumaan kasvustoon muutamaksi päiväksi.

TEHOAINEET
pyretriinit 4,6 g/l
rapsiöljy 825,3 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Raptolin käyttömäärä riippuu käsiteltävästä kasvista ja torjuttavista tuholaisesta. Katso
alla olevaa taulukkoa.

VAROAIKA: Maustekasvit 7 vrk, muut kasvit 1 vrk
Kasvi

Tuholainen

Suositeltu käyttömäärä

Kommentti

Kirvat

5 l/ha/m latvuksen korkeus

korkeintaan 1 % liuos

Toukat

3,5 l/ha/m latvuksen korkeus

korkeintaan 1 % liuos

Kirsikka

Purevat ja imevät hyönteiset

3,5 l/ha/m latvuksen korkeus

korkeintaan 1 % liuos

Luumu

Imevät hyönteiset ja toukat

3,5 l/ha/m latvuksen korkeus

korkeintaan 1 % liuos

Marjapensaat

Kirvat, toukat, pistiäiset

10 l/ha

1 % liuos (1000 l vettä)

Vihannekset

Purevat ja imevät hyönteiset,
pistiäiset, toukat

6 l/ha

1 % liuos (600 l vettä)

Kehrääjäpunkit

6–12 l/ha

1 % liuos (600–1200 l vettä)

Imevät hyönteiset,
kovakuoriaiset, pistiäiset,
toukat

6–12 l/ha

1 % liuos (600–1200 l vettä)

Ripsiäiset ja punkit

6–12 l/ha

1 % liuos (600–1200 l vettä)

Jauhiaiset

9–18 l/ha

1,5 % liuos (600–1200 l vettä)

Kilpikirvat, villakilpikirvat

12–24 l/ha

2 % liuos (600–1200 l vettä)

Omena, päärynä

Koristekasvit
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SLUXX HP

Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Sluxx HP on uudenaikainen valmiste etanoiden torjuntaan. Vaikuttava aine valmisteessa
on rautafosfaatti, joka on luonnossa yleinen aine. Valmiste vaikuttaa ainoastaan etanoihin
ja on siten haitatonta käyttäjille ja muille luonnon eliöille. Sen levitys esim. lannoitteen
pintalevittimillä on mahdollista ja useilla konevalmistajilla on valmiit säätötaulukot
Sluxille. Levitys onnistuu hyvin myös esim. kastelukannulla, josta siiviläosa on poistettu. Sluxx-rakeet ovat kovia ja kestävät sadetta hyvin. Märkinä vuosina voi uudelleen
levitys olla tarpeen 2–3 viikon kuluttua. Valmistetta voi käyttää sekä avomaalla että
kasvihuoneissa.

TEHOKKUUS:
Sluxx HP tehoaa kaikkiin etanalajeihin, myös espanjansiruetanaan (Arion lusitanicus), kun
etanat ovat syöneet Sluxx-rakeita. Teho tulee näkyviin heti myös alhaisissa lämpötiloissa.
Täydellä käyttömäärällä saadaan torjuttua 50–100 etanaa/m2.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Aine levitetään, kun ensimmäiset etanat ilmaantuvat kasvustoon. Paras hyöty saadaan,
kun syötit levitetään lohkolle ajoissa. Joskus riittää, että käsitellään lohkon reunat, koska
etanat usein tulevat alueelle valtaojista tai suojakaistoilta.

TEHOAINEET

VARASTOINTI:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Aine on varastoitava kuivassa.

KÄYTTÖMÄÄRÄ:

rautafosfaatti 30 g/kg

VAROITUKSET

5–7 kg/ha

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
20 kg / 1 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Etanoita vähän tai kohtalaisesti

5 kg/ha

Etanoita runsaasti

7 kg/ha

Etana syömässä Sluxx-raetta.

143

TUHOHYÖNTEISTEN TORJUNTA

STEWARD® 30 WG

Tuhohyönteisten torjuntaan omenalta, päärynältä,
parsakaalilta, punakaalilta, keräkaalilta, kukkakaalilta,
kurttukaalilta, ruusukaalilta, kesäkurpitsalta ja kurpitsalta
avomaalla sekä kurkulta, tomaatilta, paprikalta,
kesäkurpitsalta, kurpitsalta, chilipaprikalta, munakoisolta
ja melonilta kasvihuoneessa.
OMINAISUUDET:
Steward on uuteen tehoaineryhmään kuuluva valmiste, joka vaikuttaa perhosiin näiden
toukkavaiheessa. Vihannesyökkösen torjunnasta paprikalta ja tomaatilta on hyviä kokemuksia, Steward sopii tietyin ehdoin IPM-viljelyyn.

TEHOKKUUS:
Steward toimii vaikuttamalla hyönteisen hermojärjestelmään halvaannuttaen toukan.
Perhostoukka lamaantuu muutama tunti aineelle altistumisen jälkeen ja lopullisesti
tippuu lehdeltä 1–2 päivän kuluttua. Valmiste ei vaikuta aikuisiin perhosiin. Valmiste
tehoaa myös rapsikuoriaisiin ja omenakääriäisten muniin suorassa kosketuksessa.
Valmisteen soveltuvuudesta pihlajanmarjakoin torjuntaan ei ole vielä varmaa tietoa.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Stewardin ruiskuttamista suositellaan joko aikaisin aamulla, tai myöhään illalla, kun
mehiläiset eivät ole aktiivisia. Valmiste toimii yhtä hyvin sekä viileässä, että lämpimissä
olosuhteissa. Kosketusvaikutteisen valmisteen tehokkuus edellyttää, että kasvit ruiskutetaan kauttaaltaan kosteiksi.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Ei saa käyttää kukkivaan kasvustoon. Mehiläisvaroitus: Valmiste on erittäin myrkyllistä
mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille.

VAROAIKA:
Omena ja päärynä 7 vrk, ruusukaali 28 vrk, parsa-, puna-, kerä-, kukka- ja kurttukaalilla,
kurkulla, tomaatilla, paprikalla, kesäkurpitsalla, kurpitsalla, chilipaprikalla, munakoisolla
ja melonilla 1 vrk.

RESISTENSSINHALLINTA:
Resistenssin välttämiseksi Stewardia saa käyttää korkeintaan kahdessa torjuntablokissa
vuoden aikana. Yksi torjuntablokki koostuu 1–2 peräkkäistä ruiskutusta. Steward blokkien
välissä on oltava vähintään 30 vrk. Vihanneshedelmillä kasvihuoneessa valmistetta saa
käyttää korkeintaan 6 käsittelyä vuodessa, kuitenkin korkeintaan 3 käsittelyä/ kasvusto.
Omenalla ja päärynällä avomaalla korkeintaan 4 käsittelyä. Kaalikasveilla korkeintaan
3 käsittelyä.

TEHOAINEET
indoksakarbi 300 g/kg
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 22A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

MEHILÄISVAROITUS
Valmiste on erittäin myrkyllistä mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille.
Käyttö lähempänä kuin 60 m mehiläispesiä ilman mehiläishoitajan suostumusta
on kielletty. Ei saa käyttää käsiteltävän
kasvuston tai sen aluskasvillisuuden
kukkiessa. Kasvihuoneessa kimalaisten
tai muiden pölyttävien hyönteisten yhdyskunnat on poistettava tai peitettävä
ruiskutuksen ajaksi ja kolmeksi päiväksi
sen jälkeen.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 250 g / 10 kpl
KÄYTTÖVINKIT:
Varastoitava pakkaselta suojattuna kuivassa. Suojattava suurilta lämpötilanvaihteluilta.

KÄYTTÖOHJE:
Vihanneshedelmät
kasvihuoneessa

Kun ensimmäiset toukat tai niiden aiheuttama vahinko
havaitaan. Käsittely uusitaan 8–14 vrk kuluttua.

Matalille kasvustoille väh. 8,5 g/1000 m2 ja
korkeille 12,5 g/1000 m2

Omena ja
päärynä

Keväällä heti kun kääriäisten toukat ovat aktiivisia. Kesällä heti
kun kääriäisen 1. tai 2. kesäsukupolven toukat kuoriutuvat.
Käsittelyä uusitaan 10–14 vrk välein jos uusia toukkia ilmestyy.

170–250 g/ha puiden korkeudesta riippuen.
Vesimäärä 200–1000 l/ha.
Maks. 4 käsittelyä/vuosi.

Kesäkurpitsa
ja kurpitsa
avomaalla

7–10 vrk siitä, kun ensimmäiset aikuiset on löydetty feromonipyydyksistä. Käsittelyä uusitaan tarvittaessa 8–14 vrk välein.

85–125 g/ha. Vesimäärä 200–700 l/ha.
Maks. 3 käsittelyä/vuosi.

Kaalikasvit

Kun ensimmäiset toukat tai niiden aiheuttama vahinko
havaitaan. Mahdolliset uusintakäsittelyt tehdään 8–14 vrk välein.

85 g/ha. Vesimäärä 200–400 l/ha.
Maks. 3 käsittelyä/vuosi.
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SUMI ALPHA 5 FW

Tuhohyönteisten torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä.
OMINAISUUDET:
Sumi Alpha 5 FW on erittäin tehokas pyretroidi pelto- ja puutarhakasvien tuhohyönteistorjuntaan. Se vaikuttaa hyönteisiin sekä kosketus- että syömämyrkkynä ja sillä
on myös hyönteisiä karkottava vaikutus. Sumi Alpha 5 FW sopii hyvin käytettäväksi
tankkiseoksissa muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa.

TEHOKKUUS:
Valmistetta voidaan käyttää mm. kahu- ja timoteikärpäsen, kirvojen, kaskaiden, ripsiäisten, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien, koiden, kääriäisten,
karviaiskoisan, kaalijuurikas- ja porkkanakärpäsen, porkkanakempin, ruskohaiskiaisen
ja ansarijauhiaisen torjuntaan ristikukkaisilta öljykasveilta, viljoilta, herneeltä, maissilta,
sokeri- ja punajuurikkaalta, keräkaalilta, porkkanalta, herukoilta, perunalta, heinän
siemenviljelyksiltä, nurmikoilta ja golfkentiltä sekä koristekasveilta kasvihuoneessa
ja avomaalla.

VESIMÄÄRÄ:
200–400 l/ha, hernekärsäkkään torjunnassa kuitenkin 100–200 l/ha

VAROAJAT:
Herne ja keräkaali 14 vrk, peruna 21 vrk. Muilla kasveilla varoaika täyttyy, kun käsittely
tehdään kasvikohtaisten käyttöohjeiden mukaisesti

RESISTENSSINHALLINTA:
Hyönteiset kehittävät jatkuvasti selviytymiskeinoja niitä uhkaavia kemikaaleja vastaan.
Suomessa on todettu monilla paikkakunnilla rapsikuoriaiskantoja, joihin eivät pyretroidi-valmisteet enää tehoa lainkaan. Tällaisissa tilanteissa on torjuntaan käytettävä toisella
tavalla vaikuttavia valmisteita, kuten Mospilan ja Avaunt.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
3 l / 4 kpl, 50 ml / 10 kpl
Käyttöohje seuraavalla sivulla.

TEHOAINEET
esfenvaleraatti 50 g/l
Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3A.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

MEHILÄISVAROITUS
Mehiläisille ja kimalaisille vahingollinen
kasvinsuojeluaine. Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn lukuun ottamatta
hernettä. Kukkivan herneen käsittely on
sallittua vain mehiläisten lentoajan jälkeen kello 21 ja 06 välisenä aikana. Käyttö
lähempänä kuin 60 m mehiläispesistä on
kielletty ilman mehiläishoitajan suostumusta.

Kirpat voivat runsaana esiintyessään tuhota koko taimen.
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KÄYTTÖOHJE:
Ristikukkaiset öljykasvit

Kirpat, luteet: taimettumisvaihe

0,2–0,25 l

Ristikukkaiset öljykasvit

Rapsikuoriainen, kaalikoi: ruusuke–nuppuvaihe

0,3–0,4 l

Ristikukkaiset öljykasvit

Rapsikärsäkäs: myöhäinen nuppuvaihe

0,3–0,4 l

Viljat

Tähkäsääski, vehnäsääski: tähkälletulovaihe

0,3–0,4 l

Viljat

Viljan kirvat: kirvojen ilmaantuessa. Viljan kirvojen torjunnassa valmistetta
käytetään tuomikirvojen torjuntaan vain siinä tapauksessa, jos viruslevinnän
vaara on ilmeinen.

0,2–0,4 l

Viljat

Kahukärpänen: viljan 1–4 lehtiasteella

0,4 l

Maissi

Kahukärpänen, kirva: 1,5-2 -lehtivaiheessa.

0,3 l/ha

Heinän siemenviljelykset

Timoteikärpänen, kahukärpänen: keväällä

0,4-0,5 l/ha

Nurmikot, golfkentät

Kahukärpänen

0,3-0,4 l/ha

Peruna

Kaskaat, luteet, ripsiäiset, koloradonkuoriainen*, kirvat: hyönteisten esiintyessä.

0,3–0,4 l

Herne

Hernekärsäkäs: taimiasteella

0,2–0,3 l

Herne

Hernekääriäinen, herneripsiäinen ja hernekirva: kukinnan aikana

0,3–0,4 l

Porkkana

Porkkanakemppi ja porkkanakärpänen: kesä–heinäkuussa liimapyydysten
antamien havaintojen perusteella

0,3–0,5 l

Keräkaali

Kirpat, rapsikuoriainen, lude, kaalikoi: pikkutaimet sekä rapsikuoriainen
kukkakaalilla ennen sadonkorjuuta

0,2–0,3 l

Keräkaali

Kaalikoi: lentävät aikuiset sekä toukat ennen kerimisvaihetta

0,3–0,4 l

Keräkaali

Kaalikärpänen: muninnan runsastumisen alussa

0,2–0,3 l

Sokeri- ja punajuurikas

Kirpat ja luteet: taimivaihe

0,25–0,5 l

Sokeri- ja punajuurikas

Juurikaskärpänen: tarkkailun perusteella

0,25–0,5 l

Sokeri- ja punajuurikas

Ruskohaiskiainen: tarvittaessa

0,25–0,5 l

Herukka

Herukkakoi, herukansilmukoi: ennen kukintaa

0,3–0,5 l

Herukka

Karviaiskoisa, herukanvarsisääski, herukan versosääski: kukinnan jälkeen. Ei
myöhemmin kuin viikon kuluttua kukinnan päättymisestä.

0,4–0,7 l

Koristekasvit avomaalla

Punkit, kirvat, kirpat,kuoriaiset: tuholaisten esiintyessä

0,05 %
(5 ml/10 l vettä)

Koristekasvit kasvihuoneissa

Kirvat, jauhiaiset, vihannespunkki, kääriäiset: tuholaisten esiintyessä

0,5 l/ha

*Koloradonkuoriaishavainnosta on viipymäättä ilmoitettava Ely-keskukselle tai Eviralle, joka määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi.

VASTUUKLAUSUULI:
Käyttäjä on aina velvollinen tarkastamaan aineiden käyttöohjeen ennen käyttöä. Monet eri tekijät vaikuttavat kasvinsuojeluaineiden
toimivuuteen. Tällaisia tekijöitä on mm. sääolot ja maalaji, viljelykierto, viljelykasvien eri lajikkeet, ruiskutusajat, käytettävät vesimäärät,
ruiskutusveden laatu, tankkiseokset muiden aineiden kanssa sekä viljelijän ammattitaito. Maahantuoja vastaa, että alkuperäispakkauksessa oleva ja käyttöohjeen mukaisesti varastoitu valmiste on ilmoitetun kaltainen. Varaamme oikeuden muuttaa tätä opasta
ilman erillistä ilmoitusta.
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TUHOHYÖNTEISTEN TORJUNTA

TEPPEKI

Kirvojen torjuntaan omenalta, päärynältä, perunalta
ja kaikilta viljoilta. Minor use -hyväksyntä useille
vihanneksille.
OMINAISUUDET:
Teppeki on uudenaikainen valmiste kirvojen torjuntaan. Se tehoaa ainoastaan lehtikirvoihin ja on haitatonta pellon muille hyönteisille. Aine soveltuu siksi erityisen
hyvin nykyaikaiseen IP-viljelyyn. Ruiskutuksen jälkeen aine tunkeutuu kasvin sisään
ja kulkeutuu kasvin sisällä ylöspäin ja suojaa myös ruiskutuksen jälkeen muodostuvat
kasvinosat. Aineella on myös ns. translaminaarinen vaikutus, joka tarkoittaa sitä, että
ruiskutusnesteeltä suojassa lehden alapinnalla olevat kirvat saadaan torjuttua. Muutaman tunnin kuluttua ruiskutuksesta kirvat lopettavat syönnin. Ruiskutuksen teho kestää
jopa 4 viikkoa. Lämpötilalla ei ole vaikutusta valmisteen tehoon, mutta ruiskutusta on
vältettävä erittäin lämpimällä säällä.

TEHOKKUUS:

TEHOAINEET
flonikamidi 500 g/kg

Teppeki tehoaa kaikkiin lehtikirvalajeihin.

VESIMÄÄRÄ:
Omena ja päärynä 200–1000 l/ha, peruna 200–500 l/ha, syysvehnä 150–300 l/ha

VAROAJAT:

Tuote kuuluu IRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 9C.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Omena, päärynä ja peruna 21 vrk, viljat 28 vrk.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Sallittuja käyttökertoja saa ylittää. Jos on tarvetta useampiin ruiskutuksiin, on käytettävä
valmistetta, joka kuuluu vaikutustavaltaan eri ryhmään kuin Teppeki.

SATEENKESTO
Tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
500 g / 10 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Kasvilaji ja käsittelykerrat

Torjuttavat tuhoeläimet

Torjunta-ajankohta
(Kasvuaste BBCH)

Käyttömäärä g/ha ja
vesimäärä

Omena ja päärynä

Kirvat, kuten omena-, omenanratamoja päärynäkirva.

Tuholaisten tullessa
kasvustoon ennen ja
jälkeen kukinnan (BBCH
51–57 ja 71–75). Max 3
käsittelyä, (ruiskutusväli
noin 3 viikkoa)

140 g

Peruna

Kirvat, kuten persikka-, ansari-,
paatsama- ja orapaatsaman
perunakirva

Mukulanmuodostuksen
alusta tuleentumiseen
asti (BBCH 40–90). Max 2
käsittelyä, (ruiskutusväli
noin 3 viikkoa)

160 g

Kaura ja kevät- ja syysohra
(max 1 käsittely)

Kirvat, kuten tuomi, vilja- ja elokirva

Kasvin pensomisesta
maitotuleentumisasteelle
asti (BBCH 21-73)

100-140 g/ha,
150–300 l vettä/ha

Syys- ja kevätvehnä, ruis,
ruisvehnä ja spelttivehnä
Max. 2 käsittelyä
(ruiskutusväli noin 3 viikkoa)

Kirvat, kuten tuomi, vilja- ja elokirva

Kasvin pensomisesta
maitotuleentumisasteelle
asti (BBCH 21-73)

100-140 g/ha,
150–300 l vettä/ha

Minor use -hyväksyntä koristekasveille, kurkulle, kesäkurpitsalle, munakoisolle, keräkaalille ja ruusukaalille sekä tuoreena
korjatulle herneelle. Tarkista ajantasaiset käyttöohjeet myyntipäällyksen tekstistä.
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TUHOHYÖNTEISTEN TORJUNTA

TUREX 50 WP

Perhostoukkien torjuntaan myyntipäällyksessä mainituilta
vihanneksilta, hedelmiltä, kuusen siemenviljelyksiltä ja
taimistoilta kasvihuoneessa ja avomaalla.
Minor use -hyväksyntä useille kasveille.
OMINAISUUDET:
Turex on bakteerivalmiste, joka aktivoituu perhostoukkien suolistossa. Perhostoukat
altistuvat aineelle, kun ne syövät kasvin lehtiä. Teho alkaa näkyä muutaman päivän
viiveellä syönnistä. Turex on hyväksytty myös luomu-tuotantoon.

TEHOKKUUS:

TEHOAINEET

Turex 50 WP tehoaa hyvin mm. seuraaviin perhostoukkiin: kaaliperhonen, naurisperhonen, lanttuperhonen, kuminakoi, vihannesyökkönen ja gammayökkönen. Se ei tehoa
muihin hyönteislajeihin. Jos sellaisia esiintyy, on ne torjuttava muilla valmisteilla.

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
(kanta GC-91) -bakteeri 50 %

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

VAROITUKSET

Ruiskutusta kirkkaassa auringonvalossa tulee välttää. Jos ruiskutusveden pH on yli 7,
kannattaa ruiskutusveteen lisätä X-change –valmistetta. Käsittelykertojen väli vähintään
7 vrk.

VESIMÄÄRÄ:
200–600 l/ha

VAROAIKA:
1 vrk

PAKKAUS:
1 kg

KÄYTTÖOHJE:
Viljelykasvi

Tuhohyönteinen

Käyttömäärä kg/ha/
käsittelykerta

Käsittelykerrat

Omena, päärynä, luumu ja kirsikka

Kääriäiset*, mittarit, kehrääjäkoit

2

1–3

Tomaatti, kurkku, paprika ja maustepaprika
kasvihuoneessa

Yökköset

0,1 % (100 g/100 l vettä)
1 kg/ha
100 g/1000 m²

1–6

Kaalit, lanttu, nauris

Koiperhoset, kaaliperhoset,
yökköset

1

1–6

Koristekasvit kasvihuoneessa ja avomaalla

Kaaliperhoset, yökköset

1

1–6

Taimistot

Kaaliperhoset, yökköset,
villakkaat, kehrääjäkoit

1

1–6

Kuusen siemenviljelykset

Koisaperhoset, mittarit

2

1–3

Kumina

Kuminakoi

1

1–3

Punajuurikas, retiisi, retikka, sellerit, porkkana,
kelta-, valko- ja salottisipuli, purjo

Koiperhoset

1

1–3

Pavut (Phaseolus spp.)

Yökköset

1

1–3

Lehtisalaatit ja muut salaattikasvit sekä
pinaatti ja yrtit kasvihuoneessa ja avomaalla

Koiperhoset, kaaliperhoset,
yökköset

1

1–3

Munakoiso, avomaankurkku, kesäkurpitsa,
meloni ja kurpitsat kasvihuoneessa

Yökköset

0,1 % (100 g/100 l vettä)
1 kg/ha
100 g/1000 m²

Minor use-hyväksyntä:

* Omenakääriäisen torjunnan teho voi olla heikko, kun muninta tapahtuu suoraan raakileeseen.
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

ACROBAT® WG

Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan.
OMINAISUUDET:
Acrobat WG on kahden toisiaan täydentävän tehoaineen seos. Näistä dimetomorfi kulkeutuu lehden sisään ja siksi perunaruton torjunnassa se soveltuu hyvin ensimmäisiin
ruiskutuksiin. Mankotsebi muodostaa lehdelle suojan, joka estää ruttoitiöiden itämistä.

TEHOKKUUS:
Acrobat WG tehoaa perunalla perunaruttoon ja sipulilla naattihomeeseen.

VAROAIKA:
21 vrk

KÄYTÖN RAJOITUKSIA:
Hillo- tai nippusipulina käytettävää sipulia ei saa käsitellä. Sipulia saa käsitellä enintään
kaksi kertaa ja perunaa enintään kolme kertaa kasvukauden aikana.

TEHOAINEET
dimetomorfi 90 g/kg
mankotsebi 600 g/kg

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 kg / 4 kpl

KÄYTTÖVINKKI:
Peruna on ruiskutettava ennen ruton iskeytymistä. Kun ruton leviämisriski on kohtuullinen, käyttömäärä voi olla 1 kg/ha.

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään M3 ja 40.

KÄYTTÖOHJE:
Perunarutto

Sipuli

Ensimmäinen ruiskutus tehdään kukkanuppujen tultua
näkyviin tai ruttovaroituksen mukaisesti ja seuraavat
tarpeen mukaan 10–14 vuorokauden välein

1–2 kg/ha
sekoitettuna
300-400 l
vettä

Kasvusto ruiskutetaan ensimmäisen kerran. Kun naatit
ovat 10–20 cm:n pituiset tai ensimmäiset tautioireet ovat
näkyvissä. Sateisissa oloissa käsittely voidaan uusia 8–10
päivän kuluttua.

2 kg/ha

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET
Sipulia saa käsitellä enintään kaksi ja
perunaa enintään kolme kertaa saman
kasvukauden aikana
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

ALIETTE 80 WG

Mansikan tyvi- ja punamädän, mesimarjan,
avomaankurkun ja salaatin lehtihomeen ja koristekasvien
juuristotautien torjuntaan sekä koivun levä- eli
versolaikun torjuntaan paakkutaimilla.
OMINAISUUDET:
Aliette 80 WG on systeemisesti vaikuttava kasvinsuojeluaine, joka suojaa tehokkaasti
sekä kasvin juuria, että sen maanpäällisiä osia. Tehoaine liikkuu kasvissa aktiivisesti sekä
ylös- että alaspäin juuria ja kasvupisteitä kohti. Paras teho saavutetaan, kun valmistetta
käytetään ennaltaehkäisevästi, koska valmisteen parantava eli kuratiivinen teho on
heikko. Valmiste on kasteltuna käytännössä haitatonta hyötyeliöille.

TEHOKKUUS:
Aliette 80 WG ehkäisee itiöiden itämistä, tunkeutumista kasviin sekä itiönmuodostusta.
Lisäksi valmiste auttaa kasvin omia puolustusmekanismeja toimimaan tehokkaammin.
Valmiste toimii parhaiten ennaltaehkäisevästi käytettynä.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:
Aliette 80 WG kasvustoruiskutuksia tehtäessä ilmankosteuden tulisi olla mahdollisimman suuri. Kastelu 5–10 mm käsittelyn jälkeen vähentää vioitusriskiä salaatilla. Jos ei
ole kastelumahdollisuustta, sekoita ruiskutusveteen sammutettua kalkkia (Ca(OH)2)
1 kg/ha jos vedenlaatu on hyvä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Aliette 80 WG valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueella. Avomaaviljelyksillä kasvinsuojeluainekäsittelyt tulee tehdä ennen syyskuun puoliväliä. Korkeintaan kolme
kasvustoruiskutusta / kasvukausi on sallittu mansikalla ja mesimarjalla. Korkeintaan
neljä kasvustoruiskutusta / kasvusto on sallittu kurkulla.

TEHOAINEET
fosetyyli-alumiini 800 g/kg
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 33.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Aliette on sateenkestävä tunnin kuluttua
ruiskutuksesta.

VAROAJAT:
Kurkku 3 vrk, mansikka, mesimarja ja salaatti 14 vrk.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Aliette 80 WG valmisteen resistenssiriski on pieni. Noudata annettuja käyttömääriä ja
-kertoja.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 kg / 10 kpl 6 kg / 1 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

Paljasjuuristen taimien upotuskäsittely tai paakkutaimien kastelu ennen
istutusta. Riviruiskutus istutuksen jälkeen tai satovuosina. Keväällä kaksi kertaa
20–30 vrk välein ja kerran sadonkorjuun jälkeen.

Mesimarja

Kasvustoruiskutukset aloitetaan ennen kukintaa. Käsittely uusitaan viikon välein. 0,3 % ruiskutusnestettä 4 l/aari

Kurkku

Lehtihomeen torjunnassa ennen taudin puhkeamista tai viimeistään
ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. Toistetaan tarvittaessa 14 vrk kuluttua.

0,3 % tai 3 kg/ha.

Salaatti

Sekoitettuna tai ruiskutettuna kasvualustaan ennen istutusta.
Kasvustoruiskutuksena juurtumisen jälkeen 10–14 vrk välein.

0,3–0,7 kg/m3 kasvualustaa
3,0 kg/ha

Koivun
paakkutaimet

Kasvustoruiskutus 2–3 vrk ennen siirtoa ulos kasvihuoneesta.

0,3 %

Koristekasvit

Sekoitettuna tai kasteltuna kasvualustaan ennen ruukutusta.
Kastelu ruukutuksen jälkeen 3–4 viikon välein.
Kasvustoruiskutukset 3–4 viikon välein.

0,4 kg/m3 kasvualustaa
0,1 % kasteltuna 10 l/m2.
0,05–0,3 %
0,3–0,4 %
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0,2–0,3 % paljasjuuriset taimet,
0,3 % paakkutaimet,
4,0 kg/rivi-ha

KASVITAUTIEN TORJUNTA

AMISTAR XTRA

Kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla,
ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä syys- ja
kevätrypsillä ja -rapsilla.
• Kahden tehoaineen valmis seos
• Erityisen hyvä valinta vehnälle ja rukiille
• Pitkä vaikutusaika

OMINAISUUDET:
Amistar Xtra kaksi, vaikutustavaltaan eri ryhmiin kuuluvaa ainetta, tehoavat moniin
viljakasvien ja öljykasvien tauteihin. Vaikutusajan pituus riippuu käytettävästä annoksesta. Ohralla paremman tehon saamiseksi rengaslaikkuun, suositellaan käyttämään
seoksena Folicur Xpertin kanssa. Eksperttipakkaus sisältää Amistar Xtran ja Folicur
Xpertin samassa pakkauksessa.

TEHOKKUUS:
Amistar Xtra tehoaa seuraaviin viljakasvien sienitauteihin: ruskolaikku, harmaalaikku,
pistelaikku, keltaruoste, ruskearuoste, härmä, rengaslaikku, verkkolaikku, ohranruoste,
kauranlehtilaikku, rengasruoste. Öljykasveilla valmiste tehoaa pahkahomeeseen ja
mustalaikkuun.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

TEHOAINEET
atsoksistrobiini 200 g/l
syprokonatsoli 80 g/l
Atsoksistrobiini kuuluu FRAC:n
luokituksen mukaan tuoteryhmään 11 ja
syprokonatsoli ryhmään 3.

5 l / 4 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Viljakasvusto ruiskutetaan korrenkasvun ja tähkälle tulon aikana, viimeistään kun
ensimmäiset taudinoireet ilmestyvät. Paras teho saavutetaan tekemällä käsittely
tautisaastunnan alkamisvaiheessa heti, kun ensimmäiset merkit tulevat näkyviin tai
kun on riski tautisaastunnalle. Öljykasvit ruiskutetaan kukinnan aikana.
Kasvi

Käyttöaika

Korkein käyttömäärä, l/ha

Syys- ja kevätvehnä

Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun,
BBCH 31–69

Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha.
Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3–0,5 l/ha

Ruis

Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun,
BBCH 31–69

Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha.
Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3–0,5 l/ha

Ruisvehnä

Korrenkasvun alusta kukinnan loppuun,
BBCH 31–69

Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha.
Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3–0,5 l/ha

Syys- ja kevätohra

Korrenkasvun alusta kukintaan, BBCH 31–59

Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha.
Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3–0,5 l/ha

Kaura

Korrenkasvun alusta kukintaan, BBCH 31–59

Kerta-annos 1,0 l/ha Jaettu annos 0,5 + 0,5 l/ha.
Tankkiseos toisen kasvitautiaineen kanssa 0,3–0,5 l/ha

Syys- ja kevätrapsi,
syys- ja kevätrypsi

Kukinnan aikana BBCH 61-70

1 l/ha
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

ASCRA XPRO

Suomen käytetyin SDHI-valmiste kaikkien viljojen
tautitorjuntaan.
OMINAISUUDET:
Ascra Xpro on SDHI-tehoaineryhmään kuuluva tautien torjunta-aine kaikille viljoille.
Ascra Xpro on vahva, käyttövalmis seos, joka takaa pitkän tautisuojan kasvustolle. Se
sisältää kahta eri SDHI-tehoainetta, fluopyraamia ja biksafeeniä sekä triatsolien ryhmään
kuuluvaa protiokonatsolia. Valmiste tuo lisää varmuutta korkean sadon tavoitteluun,
koska sillä pidetään kurissa kaikki oleelliset kasvitaudit sekä estetään ennenaikainen
ränsistyminen ja fysiologisten stressioireiden synty.
Vuoden 2018 kuivissa oloisa Ascra Xpro:lla käsitellyiltä koeruuduilta saatiin keskimäärin
300–500 kg/ha sadonlisä, vaikka kasvitauteja ei esiintynyt kokeissa. Ascra Xpro auttoi
kasvia yhteyttämään tehokkaammin ja sietämään stressiä paremmin.
Uuden sukupolven formulaatioteknologian ansiosta valmiste on joustavampi käyttää
kuin muut kasvitautiaineet. Se on kokonaan sateenkestävä tunnissa. Jo 15 minuutin
kuluttua ruiskutuksesta sillä saadaan yli 70 % teho tauteihin ja puolessa tunnissa jo yli
80 % teho. Valmiste levittyy kauttaaltaan lehtiin ja suoja kestää pitkään.
Valmiste voidaan sekoittaa useimpien rikkakasvien torjunta-aineiden sekä kasvitauti- ja
tuholaisaineiden sekä kasvunsääteiden kanssa. Myös korkealuokkainen mangaanisulfaatti voidaan sekoittaa valmisteen kanssa.

TEHOKKUUS:
Ascra Xpro tehoaa erinomaisesti rengas-, verkko-, pantteri- (Ramularia) sekä ruskolaikkuun ja hyvin pistelaikkuun. Se tehoaa myös hyvin ruosteisiin sekä ohran tyvi- ja
lehtilaikkuun.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Voidaan käyttää peräkkäisinä vuosina mutta ei pohjavesialueilla. Vesistöön on jätettävä 10 m suojaetäisyys. Koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta,
suojaetäisyyttä ei voida kaventaa tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia käyttämällä.
Valmistetta voidaan käyttää korkeintaan 2 kertaa kasvukaudessa kevätvehnällä ja kerran
kasvukaudessa muilla viljakasveilla.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Käyttömäärä

Ruiskutuksen ajoitus

Ohra ja kaura

0,4–0,6 l/ha

Lippulehtivaiheessa

Ruis

0,6–0,8 l/ha

Lippulehtivaiheessa

Vehnä

0,5–0,8 l/ha

Tähkän tultua esiin

Käytä suurempaa annosta, jos tautipaine on suuri ja taudinoireita on jo näkyvissä

152

TEHOAINEET
biksafeeni 65 g/l
fluopyraami 65 g/l
protiokonatsoli 130 g/l

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KASVITAUTIEN TORJUNTA

CANDIT

Omenan, päärynän, mansikan, herukoiden karviaisen,
mustikan, karpalon ja ruusuviljelmien sienitautien
torjuntaan avomaalla sekä mansikka-, ruusu- ja
krysanteemiviljelmillä kasvihuoneessa.
OMINAISUUDET:
Candit suojaa kasvustoa taudeilta. Sen käyttöaika on ennen tautien ilmaantumista
kasvustoon. Tarvittaessa käsittely voidaan uusia 7–14 vrk:n kuluttua.

TEHOKKUUS:
Candit tehoaa seuraaviin sienitauteihin: omenalla ja päärynällä hedelmärupeen ja härmään, mansikalla, herukoilla, karviaisella, mustikalla ja karpalolla härmään, ruusulla
härmään ja mustalikkuun sekä krysanteemilla valkoruosteeseen.

VAROAJAT:
Mansikka 7 vrk, omena ja päärynä 28 vrk, herukat, karviainen, mustikka ja karpalo 14 vrk.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

TEHOAINEET
kresoksiimimetyyli 500 g/kg
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 11.

Valmistetta saa käyttää mansikka-, herukka-, karviais-, mustikka- ja karpaloviljelmillä
enintään kaksi kertaa sekä omenalla ja päärynällä kolme kertaa kasvukauden aikana.
Omenalle ja päärynälle suositellaan enintään 2 peräkkäistä käsittelyä QoI-tautiainetta
(strobiluriinia, FRAC 11) sisältävillä tuotteilla esim. Candit ja/tai Signum. Työhygieeninen
varoaika kasvihuoneviljelyssä on 12 tuntia.

VAROITUKSET

PAKKAUS / TUKKUPAKKAUS

1 tunti

500 g

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO

KÄYTTÖOHJE:
Omena ja
päärynä

Ruiskutusaika (BBCH 07/53-81) silmujen puhkeamisesta hedelmien kypsymisen alkuun ja
aikaan, jolloin hedelmät alkavat saada lajikekohtaisen värinsä, mutta varoajan puitteissa.
Käsittelyväli 7–14 vrk. Vesimäärä 150–1000 l/ ha

0,2 kg/ ha

Mansikka

Ruiskutusaika (BBCH 11-81) ensimmäisten lehtien kehittymisestä alkaen viikko ennen
sadonkorjuun saakka. Käsittelyväli 7–14 vrk tautipaineesta ja säästä riippuen. Candit-valmistetta voidaan käyttää avomaalla, kasvihuoneessa ja tunnelissa viljellyillä mansikoilla.
Vesimäärä 150–1000 l/ ha

0,2 kg/ ha

Herukatkarviainen,
mustikka ja
karpalo

Ruiskutusaika (BBCH 01/51-85) silmujen turpoamisvaiheesta aina täyden kypsymisen alkuun
saakka. Käsittelyväli 7–14 vrk. Valmistetta voi käyttää korkeintaan kahteen ruiskutukseen.
Vesimäärä 150-1000 l/ ha

0,2 kg/ ha

Ruusut ja
krysanteemi

Ruiskutusaika (BBCH 11-89) ensimmäisten lehtien kehittymisestä aina ruusumarjojen
täyteen kehitykseen saakka ja krysanteemilla ennen kukintaa.
Ruiskutusväli on 7–14 päivää tautipaineesta riippuen. Vesimäärä 1000 l/ha

0,06–0,2 kg
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CYMBAL 45

Perunaruton torjuntaan perunaviljelyksillä.
OMINAISUUDET:
Cymbal 45 on kosketusvaikutteinen ja paikallissysteeminen sienitautien torjunta-aine.
Valmiste tehoaa itiöihin ja sillä on lyhytaikainen (noin 1 vrk tautisaastunnan tapahduttua), parantava vaikutus kasviin. Valmisteen teho on riittämätön yksin käytettynä, joten
sitä pitää käyttää seoksessa muiden, perunalla käytettävien perunaruton torjuntaan
hyväksyttyjen valmisteiden kanssa, jolloin se tehoaa parhaiten. Valmistetta voi käyttää
kaikessa perunan tuotannossa.

TEHOKKUUS:
Cymbal tehoaa perunaruttoon.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
symoksaniili 450 g/kg

200–400 l/ha kasvuston rehevyyden mukaan

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään M9.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

VAROITUKSET

Varoaika 7 vrk. Enintään 6 käsittelyä / kasvukausi. Pohjavesialueilla valmisteen käyttö
on sallittua joka 3. vuosi.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

1 kg / 10 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Käyttömäärä: 0,25 kg/ha.
Valmistetta käytetään yhdessä jonkin toisen, vaikutustavaltaan eri ryhmään kuuluvan,
perunaruttoon hyväksytyn valmisteen kanssa. Testattuja seoskumppaneita ovat Ranman
Top, Shirlan ja Ridomil Gold -valmisteet. Myös seoskumppanin käyttöohjeissa mainittuja
ohjeita ja rajoituksia on noudatettava.
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PERÄTTÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET
Sallittu pohjavesialueilla vain joka 3. vuosi

KASVITAUTIEN TORJUNTA

DELAN PRO

Uutuustautiaine ruven torjuntaan omena- ja
päärynäviljelyksillä
OMINAISUUDET:
Delan Pro on kosketusvaikutteinen valmiste hedelmäruven torjuntaan omena- ja
päärynäviljelyksillä. Vaikutustapa perustuu ditianonin ja kaliumfosfanaatin monivaikutteisuuteen. Ditianonilla on vahva suojaava vaikutus, ja kaliumfosfanaatti imeytyy
systeemisen vaikutustapansa ansiosta nopeasti, parantaa tehoa sekä stimuloi kasvin
omaa puolustusjärjestelmää. Monivaikutteisen vaikutustavan ansiosta valmisteella ei
ole havaittu resistenssin syntymistä. Valmiste toimii erinomaisesti myös sateisessa,
kylmässä ja märässä ilmastossa. Delan Pro on ensimmäinen valmiste, jossa kaliumfosfanaatti on luokiteltu kasvinsuojeluaineeksi omena- ja päärynäviljelyksillä. Delan Pro sopii
joustavasti IPM ohjelmiin, koska se ei haittaa petopunkkien tai mehiläisten toimintaa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS
5 l / 4 kpl

VAROAIKA:
Omena ja päärynä 35 vrk

KÄYTTÖOHJE:
Optimoidun tehon varmistamiseksi ja vastustuskyvyn muodostumisen estämiseksi Delan
Pro -valmistetta käytetään ennakoivasti. Enimmäisannos on 2,5 l/ha / käsittelykerta,
vesimäärä 150-1000 l/ha. Käytä Delan Pro -valmistetta kukkanuppujen avautumisen
(BBCH 53) alkamisesta siihen saakka, kunnes hedelmät alkavat kypsyä (BBCH 81).
Käsittelykertojen määrä max. 6. Käsittelykertojen väli vähintään 8 päivää. Ruiskutusväli
riippuu tautipaineesta, säätilasta ja lehtien kasvusta.

TEHOAINEET
ditianoni 125 g/l
kaliumfosfanaatti 561 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään M9 ja 33.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Suosittelemme tuotteen kokeilemista pienemmälle alueelle ennen koko hedelmäviljelyksen käsittelyä. Herkkyys voi vaihdella lajikkeesta, käsittelyajankohdasta, ravinnetilasta
ym. riippuen.
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DELARO SC 325

Huipputeho kaikkiin viljan tauteihin. Tehokkaan strobin ja
pitkävaikutteisen triatsolin valmis seos. Seoskumppania
ei tarvita.
OMINAISUUDET:
Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien homesienten
torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin, pistelaikun
(Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkko- ja rengaslaikun
sekä Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni) torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun
torjuntaan kauralla, rengaslaikun ja tyvilaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä
ruskolaikun ja harmaalaikkutaudin torjuntaan ruisvehnällä. Valmiste tehoaa myös
punahomeeseen annoksella 0,6–1,0 l/ha kukinnan alkaessa (BBCH 61). Käyttö sallittu
peräkkäisinä vuosina.

RUISKUTUSAJANKOHTA:

TEHOAINEET

Viljakasvusto ruiskutetaan ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä tai ennen sitä.
Ohralla ja kauralla on yleensä kannattavinta ruiskuttaa lippulehtiasteella ja vehnällä
tähkän ollessa näkyvissä. Tähkäfusarioosin eli punahomeen torjunnassa ruiskutus
tehdään kukinnan alkaessa

KÄYTTÖVINKIT:
Korkeinta käyttömäärää kannattaa käyttää, kun kasvusto käsitellään myöhään (oireet
ovat jo näkyvissä) ja/tai kun tautipaine on suuri. Myös aikaisessa käsittelyssä (pensomisen
loppukorrenkasvun alku) kannattaa käyttää suurinta käyttömäärää, jos halutaan pitkä
vaikutusaika.

protiokonatsoli 175 g/l
trifloksistrobiini 150 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3 ja 11.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

VESIMÄÄRÄ:
150-300 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Pohjavesirajoitus. Varoaika viljoilla 35 vrk. Korkeitaan kaksi käsittelyä kasvukaudessa.
Ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen.

KÄYTTÖOHJE:
Ohra ja kaura

Lippulehtivaiheessa

Kertakäsittely
Jaettu käsittely

min. 0,25 l/ha/käsittely

Vehnä, ruis, ruisvehnä

Tähkälletulovaiheessa

Kertakäsittely

0,5–0,8 l/ha

Jaettu käsittely

min. 0,25 l/ha/käsittely

Jaetussa käsittelyssä sopiva ruiskutusten väli on noin kaksi viikkoa.
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0,4–0,6 l/ha

KASVITAUTIEN TORJUNTA

DIABOLO

Siemenperunan peittaus harmaahilseen, känsäruven,
kurttu- ja kuoppalahon (aiemmin kuivamätä) torjumiseksi.
Minor use käyttö: Härmän torjuntaan kurkun, avomaankurkun,
kesäkurpitsan, tomaatin ja koristekasvien kasvihuoneviljelyssä.
OMINAISUUDET:
Diabolon tehoaine tunkeutuu kasvin pintasolukkoihin, hajottaen sienen soluseinän,
jolloin sienirihmasto tuhoutuu. Valmisteella on heikko parantava vaikutus, minkä
vuoksi siemenperunoidne käsittely ennen varastointia ja kasvustoruiskutukset heti
taudin oireita havaittaessa antavat parhaan tehon. Minor use: Diabolo tehoaa parhaiten
ennakkotorjuntana tai kun käsittely tehdään heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa.
Valmiste on paikallissysteeminen, eli se siirtyy lehden läpi.

TEHOKKUUS:
Diabolo tehoaa siemenperunnalla siemenlevintäisiin tauteihin kuten harmaahilseeseen,
Phoma- ja Fusarium-kuivamätään sekä känsärupeen. Minor use: Diabolo käytetään härmän torjuntaan. Valmisteella on sivuvaikutus harmaahomeelle ja Mycosphaerella-taudille.

KÄYTTÖOHJE:
Käyttömäärä on 150 ml/1000 kg perunaa. Valmistetta käytetään sellaisenaan laimentamatta tai 1-2 vesilitraan sekoitettuna sumuttamalla se nesteen hienojakoiseksi
hajottavalla suuttimella tai hajotinlevyllä telamatolla kuljetettavien perunoiden päälle.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:
Perunoiden tulisi mielellään pyöriä peitattaessa, jotta ne tulevat joka puolelta käsitellyiksi. Peitattavan perunan on oltava mahdollisimman puhdasta mullasta. Torjunta on
tehokkainta, jos peittaus tehdään heti noston jälkeen varastoinnin yhteydessä. Peittaus
tulee tehdä viimeistään tammikuun aikana.

TEHOAINEET
imatsaliili 100 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Vesieliövaikutusten vuoksi perunaa peitattaessa, valmisteella käsiteltyä perunaa istutettaessa sekä istutusvälineitä puhdistettaessa on varmistettava, ettei ainetta joudu
vesistöön tai viemäriverkostoon. Valmistetta ei saa käyttää varhaisperunalla.
Minor use: Resistenssin välttämiseksi Diabolo käytetään kaksi tai korkeintaan kolme
kertaa peräkkäin, vihanneskasvuostoilla enintään kaksi kertaa. Työhygieeninen varoaika
24 tuntia.

VAROAIKA:
Vihanneshedelmät 1 vrk. Työhygieninen varoaika Minor Use kohteissa 1 vrk.

HUOMAUTUKSET:
Altistumisesta aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi sama henkilö ei saa suorittaa
sekä perunoiden peittausta, että laitteen puhdistusta samana päivänä.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Diabolo-valmisteen tehoaine on imatsaliili, joka kuuluu DMI-fungisideihin ja imidatsoleiden kemikaali-ryhmään. Imatsaliili kuuluu FRAC-ryhmään 3, eli riski resistenssin
kehittymiselle on sen kohdalla keskinkertainen. Resistenssin synnyn ehkäisemiseksi
tulee vuorotella valmisteita, joilla on eri vaikutusmekanismi..

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 3 kpl

KÄYTTÖOHJE (minor use)
Käsittelyjankohta

Käyttöväkevyys

Vesimäärä l/1000 m2

Kurkku, avomaankurkku ja kesäkurpitsa

0,05 %

150 l

Tomaatti

0,2 %

150 l

Begonia

0,05–0,1 %

50–100 l

Ruusu

0,2–0,3 %

100 l

Muut koristekasvit

0,05 %

50–100 l

FYTOTOKSISUUS:
Nuoret karaistumattomat kasvit saattavat huonoissa valo-oloissa talvikaudella
olla herkkiä vioituksiin. Lajikkeen vaihdon
tai viljelyolosuhteiden muutoksen jälkeen
tehdään testikäsittely muutamalla kasvilla ennen kuin koko kasvusto käsitellään.

Ruiskutusväli 7–10 vrk.
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DITHANE NT

Perunaruton, herukoiden, karviaisen ja avomaan
koristekasvien laikkutautien torjuntaan
kasvustoruiskutuksin.
Käyttöohjeessa mainittujen sienitautien torjuntaan perunalta, sipuli- ja leikkokukilta,
koristekasveilta, koristekukilta ja –puilta, ruoka-, valko-, salotti ja purjosipuleilta, herukoilta, karviaiselta, omenalta, päärynältä, luumulta, kirsikalta, viinirypäleiltä, porkkanalta,
kukkakaalilta, parsakaalilta, syysvehnältä, pavuilta ja herneeltä käyttöohjeen mukaisesti.

OMINAISUUDET:
Dithane NT on kosketusvaikutteinen ja suojaava valmiste. Ruiskutettaessa lehdille
valmiste muodostaa kalvon, mikä estää itiöiden itämistä.

TEHOKKUUS:

TEHOAINEET

Dithane NT tehoaa moneen tautiin, esim. perunan lehtiruttoon ja lehtipoltteeseen,
sipulin naattihomeeseen, omenan rupeen ja koristekasvien ruosteisiin. Katso tarkemmin
käyttöohjeesta.

mankotsebi 750 g/kg.
Tuote kuuluu FRAC luokituksen mukaan
tehoaineryhmään M03. Sen resistenssiriski on alhainen.

VESIMÄÄRÄ:
Perunaruton ja lehtipoltteen torjunnassa 400 l/ha. Muilla kasveilla tarkista suositeltu
vesimäärä valmisteen etiketistä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmisteella käsitellyn vehnän olkia ei saa käyttää viljeltävien sienten alustoissa.
Herukka- ja karviaispensaita ei saa jäämävaaran vuoksi käsitellä kukinnan alkamisen
ja sadonkorjuun välisenä aikana.
Hedelmäpuita ja marjapensaita ei saa käsitellä ennen 1. kesäkuuta.
Ei saa käyttää harson alla viljeltävällä sipulilla.

VAROAIKA:
Varoaika on perunalla 7 vrk.; kelta-, valko-, ja salottisipulilla, omenalla, päärynällä, pavuilla, herneellä ja viinirypäleellä 28 vrk.; purjosipulilla, luumulla, kirsikalla, porkkanalla
sekä kukka- ja parsakaalilla 30 vrk.

PAKKAUSKOKO:
10 kg

KÄYTTÖOHJE:
Viljelykasvi

Kasvitauti

Annos
kg/ha

Ruiskutusväli
vrk

Käsittelyjen
määrä

Peruna

Perunarutto ja lehtipolte

2,0

7

8

Ruoka-, salotti- ja
valkosipuli

Sipulin naattihome ja ruoste

2,5

7

4

Purjosipuli

Sipulin naattihome ja ruoste

2,0

7

3

Porkkana

Porkkanapolte

2,0

14

4

Kukka- ja parsakaali

Lehtihome

2,0

14

4

Syysvehnä

Harmaalaikku ja ruskearuoste

2,0

14

2

Papu ja herne

Herneenlehtihome

2,0

Omena ja päärynä

Hedelmärupi

2,0

14

3

Luumu ja kirsikka

Ruostetaudit

2,0

10

3

Herukat ja karviainen

Ruostetaudit

2,0

10

3

Leikkokukat

Ruostetaudit, ruusulla mustalaikun
ruusunruoste

2,0

7
7-10 (ruusu)

4

Koristekukat

Lehtilaikkutaudit

2,0

7

4

Koristepuut

Lehtilaikkutaudit, ruosteet

2,0

14

4
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DON-Q

Punahomeen (Fusarium spp.) Torjuntaan kevät- ja
syysvehnällä sekä ruisvehnällä. Minor use käyttö
koristekasvien sienitautien torjuntaan kasvihuoneessa,
metsäpuuntaimien sienitautien torjuntaan
metsätaimitarhoilla sekä hedelmäpuusyövän torjuntaan
omenalla ja päärynällä.
OMINAISUUDET:
Don-Q on systeeminen sienitautien torjuntaan käytettävä kasvinsuojeluaine, jota käytetään kevätvehnällä, syysvehnällä ja ruisvehnällä punahomeen (Fusarium spp.) torjuntaan.
Aineella on punahomeeseen sekä suojaava että parantava vaikutus.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Tehoaine tiofanaatti-metyyli kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään 1, MBC (metyyli
benzimidatsoli karbamaatit). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella on korkea. Resistenssin kehittymisen estämiseksi käytä valmistetta seoksissa tai vuorotellen
toisten tautiaineiden kanssa, joilla on eri vaikutustapa.

KÄYTÖN RAJOITUKSIA:

TEHOAINEET
tiofanaatti-metyyli 700 g/kg
Tuotteen tehoaine kuuluu FRAC:n mukaisesti luokkaan 1.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Torjunta pitää tehdä viljoilla kukinnan loppuun mennessä, viimeistään kasvuasteella
BBCH 69. Valmistetta saa ruiskuttaa kerran kasvukaudessa.

SATEENKESTO

Viljan olkia ei saa käyttää eläinten rehuna, kuivikkeena tai muuhun tarkoitukseen, jossa
työntekijä tai sivullinen joutuu niiden kanssa tekemisiin.

OLKIENKÄYTTÖRAJOITUS

Työhygieeninen varoaika kasvihuoneissa ja metsätaimitarhoilla vähintään 24 tuntia.

VAROAIKA:

1–2 tuntia
Viljan olkia ei saa käyttää eläinten rehuna,
kuivikkeena tai muuhun tarkoitukseen,
jossa työntekijä tai sivullinen joutuu
niiden kanssa tekemisiin.

Saa käyttää omenalla ja päärynällä vasta sadonkorjuun jälkeen.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 kg/10 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Viljelykasvi ja kehitysvaihe

Torjuttava tauti ja käyttömäärä

Kevät-, syys- ja
ruisvehnä

BBCH 61–69, tehokkain vaihe
BBCH 65

Punahome (Fusarium sp.)

1,1 kg/ha

400 l/ha

Koristekasvit
kasvihuoneessa

Juurrutetut pistokkat

Juuristo- ja lakastumistaudit
(Rhizoctonia sp., Sclerotinia sp.,
Fusarium sp.)

0,3 g/m2

2–3 l/m2
kastelukäsittelynä

Omena- ja
päärynäpuut

BBCH 93–97, sadonkorjuun
jälkeen

Hedelmäpuusyöpä
(Neonectria galligena)

0,93 kg/ha

200–400 l/ha

Metsätaimitarhat

Ennen talvilepoa

Harmaahome (Botrytis cinerea) ja
muut talvituhosienet

0,75 kg/ha

100–400 l/ha

Ruukussa tai rajoitutessa
kasvualustassa olevat

Vesimäärä

1,5 g/m2
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FOLI STAR -paketti

Tautien torjuntaan kevät- ja syysviljoilla sekä öljykasveilla.
OMINAISUUDET:
FOLI STAR -paketti on monipuolinen ja joustava ratkaisu viljojen ja öljykasvien tautien
torjuntaan. FOLI STAR -paketti sopii pohjavesialueille ja sitä voidaan käyttää peräkkäisinä vuosina. Ratkaisu sisältää sekä strobi- että triatsolivalmistetta, mikä varmistaa
paremman toimivuuden kaikissa olosuhteissa ja samalla hoitaa resistenssin hallinnan.
Tiloille, joilla tuotetaan mm. rehuviljaa ja/tai öljykasveja, FOLI STAR -paketti sopii hyvin.
Esimerkiksi pohjoisemmilla leveyspiireillä yleisempään ohran rengaslaikkuun saadaan
erinomainen teho.

TEHOKKUUS:
Ratkaisulla saadaan hyvä teho ohran verkkolaikkuun, kauran lehtilaikkuun ja vehnän
ruskolaikkuun sekä rukiin rengaslaikkuun. Ohran rengaslaikkuun, vehnän pistelaikkuun ja
ruosteisiin saadaan hyvä-erinomainen teho. Teho pahkahomeeseen on hyvä-erinomainen
rapsilla ja rypsillä.

SÄILYTYS:
Valmiste on suojattava jäätymiseltä ja kuivassa paikassa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 x Zaftra AZT 250 SC (5 L) + 2 x Folicur Xpert (5 L)

KÄYTTÖVINKIT:
Pakettiratkaisussa voidaan käyttää eri annosmääriä tilanteen mukaan riippuen tautipaineesta. Normaalissa tautipaineessa saadaan hyvä teho useimpiin tauteihin käytettäessä Zafta AZT 250 SC-valmistetta annoksella 0,25 l/ha sekä Folicur Xpert-valmistetta
annoksella 0,5 l/ha.
Formulaatti: Zaftra AZT 250 SC, nestemäinen SC-formulaatti. Folicur Xpert on nestemäinen valmiste, jossa on EC-formulaatti.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Korkeintaan kaksi käsittelyä/kasvukausi. Ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen
jälkeen.

KÄYTTÖOHJE:
Folicur Xpert

Zaftra AZT 250 SC

Ajankohta

Kaikki viljat

0,5-0,8 l/ha

0,25-0,4 l/ha

Ohra ja kaura
lippulehtivaiheessa.
Vehnä tähkälletulovaiheessa.

Rypsi ja rapsi

0,5-0,8 l/ha

0,25-0,4 l/ha

Täyskukinnan aikaan
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TEHOAINEET
atsoksistrobiini 250 g/l
protiokonatsoli 80 g/l
tebukonatsoli 160 g/l

KASVITAUTIEN TORJUNTA

FRUPICA SC

Mansikan harmaahomeen, härmän ja lehtilaikkutautien
torjuntaan. Minor use -käyttölupa härmän ja
harmaahomeen torjuntaan koristekasveilla
kasvihuoneessa ja avomaalla, mansikalla
kasvihuoneessa ja tunneleissa ja sienitautien torjuntaan
metsätaimituotannossa.
OMINAISUUDET:
Frupica SC on tehokas valmiste mansikan hamaahomeen ja käyttösuosituksen suurimmalla annoksella myös mansikkahärmän torjuntaan. Valmiste vaikuttaa sienen erilaisiin
prosesseihin ja estää imurihman tunkeutumista kasviin. Frupica SC on kosketusvaikutteinen ja paikallissysteeminen (translaminaarinen) siirtyen lehden läpi. Se soveltuu
hyvin osaksi mansikan kasvitautien torjuntaohjelmaa. Härmänaroilla mansikkalajikkeilla
ensimmäinen ruiskutus tehdään jo ennen kukintaa.

TEHOKKUUS:
Tehoaa sekä mansikan harmaahomeeseen että härmään ja lehtilaikkutauteihin. Valmisteella on sivuvaikutus mansikan mustalaikkuun.

TEHOAINEET

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 9.

Ruiskuta kuivaan kasvustoon. Ruiskutuksen jälkeen aine tarttuu hyvin kasviin ja on
sateenkestävä tunnin kuluttua käsittelystä.

VESIMÄÄRÄ:

mepanipyriimi 440 g/l

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

500–1000 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

SATEENKESTO

Varoaika mansikalla 5 vrk.
Tehoaineen jäämien kulkeutumisen vuoksi syötäviä juuri- ja mukulakasveja ei saa istuttaa
samaan kasvualustaan alle 365 päivää edellisestä käsittelystä sisä- ja tunnelikäytöissä.

Tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

RESISTENSSINHALLINTA:
Mansikalla valmistetta saa käyttää enintään kaksi kertaa kasvukauden aikana. Ruiskutusohjelmassa on käytettävä vaikutusmekanismiltaan toisenlaista valmistetta, esim. Teldor.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 10 kpl, 50 ml / 10 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

Mansikkahärmä juuri ennen kukintaa.

0,9

Mansikka

Harmaahomeen torjunnassa ensimmäinen ruiskutus tehdään
kukinnan alussa.

0,7–0,9

Koristekasvit kasvihuoneessa ja
avomaalla (myös taimistokasvit)

Härmän (m.m. Sphaerotheca spp., Microsphaera spp., Oidium spp.)
ja harmaahomeen torjuntaan. Kasvusto käsitellään heti, kun taudin
ensimmäiset oireet ilmaantuvat.

0,09 % Frupica
SC + 0,02 %
Silwet Gold
-kiinnitettä

Mansikanviljely kasvihuoneessa ja
muovitunnelissa

Mansikanviljelyssä ruiskutetaan härmänalttiilla lajikkeilla juuri
ennen kukintaa tai silloin kun ensimmäiset taudinoireet havaitaan.
Harmaahomeen torjumiseksi ensimmäisen kerran kukinnan
alkuvaiheessa (5–10 % kukista auennut), jolloin suojataan kukkia ja
kehittyviä raakileita tartunnalta.

0,07–0,09 %

Sienitautien torjuntaan metsätaimistoissa

Ruiskutus oireiden ilmaantuessa.

0,9 l/ha

Minor use -hyväksynnät:
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FUNGAZIL A 25

Nestepeittausaine ohralle ja kauralle.
OMINAISUUDET:
Fungazil A 25 on edullinen nestepeittausaine ohralle ja kauralle. Liuotinaineena siinä
on glygoli, joka toimii hyvin myös kylmissä olosuhteissa. Se ei myöskään haurastuta,
syövytä tai ruostuta peittauslaitteita. Hyvän peittaustuloksen saamiseksi on siemenerän
jokaisen jyvän saatava oikea määrä ainetta. Paras teho saadaan peittauslaitteilla, joissa
neste hajotetaan hienojakoiseksi sumuksi (esim. Rosengren-nestepeittauslaitteet). Pidempien työkatkosten (yli yön) ajaksi peittauslaitteen putkistot ja suuttimet huuhdellaan
ainetähteistä etanolilla (esim. Sinol).

TEHOKKUUS:
Fungazil A 25 tehoaa ohran viirutautiin, verkkolaikkuun, ohran tyvi- ja lehtilaikkuun,
kauran lehtilaikkuun sekä itävyyttä alentaviin homeisiin. Se ei tehoa nokitauteihin.

TEHOAINEET

SÄILYTYS:
Fungazil A 25 on säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa. Alin säilytyslämpötila on -20 ˚C.
Käytön jälkeen on peittausaineastia suljettava huolellisesti haihtumisen estämiseksi.

imatsaliili 25 g/l

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3.

10 l / 1 kpl, 200 l / 1 kpl

VAROITUKSET

KÄYTTÖOHJE:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Ohra

200 ml (2 l/tn) / 100 kg siementä

Kaura

300 ml (3 l/tn) / 100 kg siementä

Viljelijän Berner edustaa ruotsalaisia Norogard-nestepeittauslaitteita. Ne on suunniteltu varmatoimisiksi
ja helppokäyttöisiksi ja niissä voidaan käyttää kaikkia nestepeittausaineita. Peittaustyön laatu on paras
mahdollinen. Laitteisiin voi tutustua valmistajan kotisivuilla osoitteessa: www.norogard.se.
Bernerillä peittauslaitteista vastaa Asmo Saarinen (p. 0500 703 420).
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INFINITO

Perunaruton torjuntaan perunalla. Lisäksi minor use
käyttökohteet sipulin naattihomeen, pinaatin ja salaatin
lehtihomeen, sekä kerä-, kukka-, savoijin-, kyssä-,
parsa-, puna-, ruusu- ja valkokaalin lehtihomeen ja
kalkkihomeen torjuntaan.
OMINAISUUDET:
Infinito sisältää kahta vaikutustavaltaan erilaista tehoainetta. Fluopikolidi on paikallissysteeminen ja se kulkeutuu lehtien lävitse käsittelyn jälkeen suojaten myös lehden
alapintaa. Propamokarbi-hydrokloridi on systeeminen ja leviää johtojänteiden puuosissa
(ksyleemissä), jolloin myös uusi kasvu suojataan. Valmiste antaa pitkäaikaisen suojan
perunan lehdillä ja varsilla.
Infinito voidaan sekoittaa useampien tuhohyönteistorjunta-aineiden sekä hivenravinteiden kanssa.

TEHOKKUUS:
Infiniton biologinen teho lehti- ja mukularuttoon on erinomainen. Infinitoa voidaan
käyttää, kun lehdet sulkevat istutusrivit ja siitä eteenpäin. Infiniton teho on tällöin pitkäaikainen ja se suojaa myös varsistoa tehokkaasti. Mukularuton leviäminen vähenee,
kun käsittely tehdään suositusten mukaisella annoksella ja suositusten mukaisin käsittelyvälein. Optimaalisen tehon saamiseksi mukularuttoa vastaan on Infinitoa käytettävä
ruiskutusohjelman keski- ja loppuvaiheessa. Käsittely tehdään aina ennaltaehkäisevästi,
osana perunaruton torjuntaohjelmaa. Infinitoa ei koskaan käytetä parantavana käsittelynä, kun tauti on jo levinnyt kasvustossa.

TEHOAINEET
fluopikolidi 62,5 g/l
propamokarbi-hydrokloridi 625 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 28 ja 43.

VAROITUKSET

150–400 l/ha

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:

SATEENKESTO

VESIMÄÄRÄ:

Käytä Infinitoa 7–10 päivän välein ja enintään 4,8 l/ha/vuosi tautipaineen mukaan. Koska
Infinitolla on pitkä vaikutusaika, voi ruiskutusväli tarvittaessa olla pidempi (enintään
12–14 päivää), jos sääolot eivät salli suosituksen mukaista ruiskutusväliä. Täytä tankki
puolilleen vedellä ja käynnistä sekoitus. Lisää tarvittava määrä valmistetta ja loppu
vesimäärä. Anna sekoituksen olla käynnissä koko ajan ja tee ruiskutus heti.

1–2 tuntia

Jos tautipaine ja perunaruttotartunnan vaara lisääntyy, on käsittelyväliä lyhennettävä.
Kasteltua perunamaata on pidettävä riskialttiina alueena.

VAROAIKA: Peruna, sipuli, salaatti 7 vrk. Pinaatti ja kaalit 14 vrk.
PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 10 l / 2 kpl
KÄYTTÖOHJE:
Peruna

Kun perunanlehdet sulkevat istutusrivit ja siitä eteenpäin (perunan kehitysasteella 40–89) – enintään 3 ruiskutusta/kasvukausi

1,2–1,6 l/ha

Minor use käyttöohje:
Viljelykasvi ja kehitysvaihe

Käyttömäärä, sallitut käyttökerrat ja ruiskutusväli

Vesimäärä l/ha

Sipuli

BBCH 41–47

1,6 l/ha

3

7 vrk

300–600 l

Salaatti ja pinaatti

BBCH 30–49

1,6 l/ha

2

10 vrk

200–800 l

Kaalit

BBCH 40–49

1,6 l/ha

3

14 vrk

200–800 l
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LEIMAY

Perunaruton torjuntaan perunalla.
OMINAISUUDET:
Valmiste jolla on erinomainen teho lehti- ja mukularuttoon. Tehoaine imeytyy perunan
vahakerrokseen ja on siten erittäin sateenkestävä. Lehden pinnalla oleva vesi aktivoi
tehoainetta vahakerroksesta.

TEHOKKUUS:
Leimay on kosketusvaikutteinen valmiste, jolla on erinomainen suojaava vaikutus
perunaruttoa vastaan. Valmistetta käytetään vain ennakoivaan torjuntaan.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Valmiste on sateenkestävä sen kuivuttua kasvustoon, yleensä 1–2 tuntia ruiskutuksesta.

VESIMÄÄRÄ:
200–400 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSET:

TEHOAINEET

Valmistetta saa käyttää enintään kuusi kertaa kasvukauden aikana.

amisulbromi 200 g/l

VAROAIKA:

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 21.

Perunalla 7 vrk.

RESISTENSSINHALLINTA:
Kestävien kantojen välttämiseksi valmistetta saa käyttää enintään kolmessa peräkkäisessä käsittelyssä, minkä jälkeen on käytettävä valmistetta jolla on muu vaikutustapa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Ensimmäinen ruiskutus tehdään ruttoennusteen mukaan, kun riski taudin leviämiselle
on korkea, kuitenkin yleensä ennen kasvuston sulkeutumista. Ruiskutusväli on perunan
kehitysasteen ja ruttopaineen mukaan 5–10 vuorokautta. Hyvän torjuntatuloksen saavuttamiseksi on tärkeää, että ruiskutusneste peittää koko kasvin. Valmiste on säilytettävä
kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.

KÄYTTÖOHJE:
Peruna
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Torjunta aloitetaan kehitysasteen ja ruttopaineen
mukaan käsittelyvälin ollessa 5–10 vuorokautta.

0,5 l/ha

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KASVITAUTIEN TORJUNTA

MIRADOR 250 SC

Kasvitautien torjuntaan useille erikoiskasveille sekä
kaikille viljoille ja siemenheinälle.
OMINAISUUDET:
Atsoksistrobiini vaikuttaa systeemisesti kasvissa ja se läpäisee myös lehdet. Atsoksistrobiini kuuluu strobiluriinien tehoaineryhmään. Strobiluriinit ehkäisevät sienen hengitystä
ja energiantuotantoa. Strobiiluriini-ryhmä vaikuttaa hyvin joidenkin tautien itiöiden
itämisen estäjänä. Mirador-valmistetta on ensisijaisesti käytettävä ennaltaehkäisevästi
ja taudin alkuvaiheessa. Paras torjuntateho saadaan, jos valmistetta käytetään heti,
kun tauti havaitaan tai olosuhteiden ollessa sellaiset, että riski tautien esiintymiselle
on olemassa. Vaikutus kestää 2–3 viikkoa. Tarve riippuu sääoloista ja tautipaineesta.
Suurinta sallittua annosta käytetään, kun tautipaine on suuri, viljellään taudeille arkoja
lajikkeita, kasvusto on rehevä ja/tai ruiskutusolosuhteet ovat epäedulliset. Voidaan
yhdistää useimpiin rikkakasvien, hyönteisten ja kasvitautien torjuntaan tarkoitettuihin
kasvinsuojeluaineisiin sekä kasvunsääteisiin.

TEHOKKUUS:
Mirador tehoaa seuraaviin tauteihin:
Härmä ja ruostetaudit kaikilla viljoilla, ruskolaikku, syysvehnänharmaalaikku ja vehnänlehtilaikku vehnällä, verkkolaikku ja rengaslaikku ohralla, kauran lehtilaikku sekä
rengaslaikku rukiilla. Ränsistymistä edistävät homesienet kaikilla viljoilla, lumihome
syysviljoilla, ruoste ja lehtilaikkutaudit sekä härmä siemenheinillä. Lehtipolte perunalla,
naatti- ja harmaahome sipulilla (myös valko-, salotti-, salaatti-, varhais- ja ruohosipuli),
ruoste ja harmaahome purjolla, Alternaria-sienet ja härmä porkkanalla, härmä persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla, lehtilaikkutaudit varsisellerillä, lehtilaikkutaudit ja
pahkahome tillillä, Alternaria-sienet ja kalkkihome kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-,
savoy-, ruusu-, parsa-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienet
kiinankaalilla, Alternaria-sienet lantulla ja nauriilla, lehtihome salaatilla, lehtilaikkutaudit,
härmä ja ruosteet sokeri- ja punajuurikkaalla,
Zythia-lehtilaikku, harmaahome ja härmä mansikalla, lehtilaikkutaudit, härmä, ruoste ja
lehtihome herneellä, ruoste ja laikkutaudit torjuntaan pavulla, mustalaikku ja pahkahome
ristikukkaisilla öljykasveilla sekä männynkariste metsätaimitarhoissa.Resistenssin
hallinta:

TEHOAINEET
atsoksistrobiini 250 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 11.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
1–2 tuntia

Resistenssiriskin välttämiseksi valmistetta käytetään tankkiseoksena tai ohjelmassa
jonkin muun eri tavalla vaikuttavan aineen kanssa. Viljalla suositellaan aina tankkiseosta
esim. Proline –valmisteen kanssa.

VAROAJAT:
Purjo 42, viljat sekä tuleentuneena korjattava herne ja papu 35, sokeri- ja punajuuri,
lanttu sekä nauris 30, siemenheinä sekä ristikukkaiset öljykasvit 28, peruna, varastosipuli
(myös valko-, salotti- ja salaattisipuli), kaalit (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, parsa-,
sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), kiinankaali, varsiselleri, tilli, salaatti, persilja sekä ilman
palkoja tai sen kanssa korjattava tuoreherne 14, porkkana, juuripersilja sekä palsternakka
10, palkoineen korjattava papu sekä varhais- ja ruohosipuli 7 ja mansikka 3 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:
Paras teho saavutetaan tekemällä käsittely tautisastunnan alkamisvaiheessa heti, kun
ensimmäiset taudinoireet tulevat näkyviin tai kun riski tautisaastunalle on ilmeinen.
Samalla viljelyksellä saa valmistetta käyttää korkeintaan kaksi kertaa ja korkein yhteenlaskettu käyttömäärä on 2,0 l/ha kasvukauden aikana.
Käyttöohje seuraavalla sivulla.
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KÄYTTÖOHJE:
Syys- ja kevätvehnä

0,25–0,5 l/ha + seoskumppani
Härmä torjutaan pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen saakka taudin esiintymisestä riippuen. Laikkutautien
paras torjunta-aika on yleensä tähkälletulovaiheessa.

Ohra

Korrenkasvun aikana, tavallisesti lippulehtivaiheessa

0,25–0,4 l/ha + seoskumppani

Kaura

Korrenkasvun aikana, viimeistään ennen kukintaa.

0,25–0,4 l/ha + seoskumppani

Ruis ja ruisvehnä

Tautien esiintymisen alkuvaiheessa korrenkasvun aikana.

0,25–0,5 l/ha + seoskumppani

Syys- ja ruisvehnä sekä ruis

Lumihometta vastaan syksyllä kasvukauden päättyessä,
kun oraiden kasvu hidastuu. Käsittely tulee tehdä ennen
pysyvän lumen tuloa lämpötilan ollessa yli 0 C.

0,4 l/ha tankki-seoksena jonkin
muun lumihomeen torjuntaan
hyväksytyn valmisteen kanssa
(esim. Proline)

Siemenheinä

Korrenkasvun aikana, tavallisesti lippulehtivaiheessa.

0,8–1,0 l/ha tai 0,3–0,4 l/ha +
seoskumppani

Peruna

Ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa yhdessä
perunaruton torjuntaan hyväksytyn valmisteen kanssa,
tavallisesti heinä-elokuussa. Käsittelyjen väli 14 vrk.

0,5 l/ha + esim. Shirlan 0,4 l/ha

Sipuli (myös valko-, salotti-,
salaatti-, varhais- ja ruohosipuli)

4–6-lehtiasteelta lähtien 7–14 vrk:n väliajoin tankkiseokse- 0,8–1,0 l/ha
na tai ohjelmassa jonkin muun tarkoitukseen hyväksytyn
valmisteen kanssa.

Purjo

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
12–21 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Porkkana, persilja, juuripersilja,
palsternakka ja tilli

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
7–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Varsiselleri

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
12–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Kaalikasvit (puna-, valko-, kukka-, Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
12–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
savoy-, ruusu-, parsa-, sinappi
(rucola) ja lelhtikaali) ja kiinankaali muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Lanttu ja nauris

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
21 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa

0,8–1,0 l/ha

Salaatti

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
7–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa

0,8–1,0 l/ha

Sokeri- ja punajuurikas

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa
21 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn
valmisteen kanssa.

0,5–1,0 l/ha

Mansikka

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
7–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa

0,8–1,0 l tai 0,1 l/100 l vettä

Tuleentuneena korjattavat herne
ja papu

Viimeistään tautisaastunnan alussa täyskukinnan aikaan
14 vrk:n väliajoin.

0,5–1,0 l/ha

Ilman palkoja tai niiden kanssa
korjattava tuoreherne sekä
palkojen kanssa korjattava papu

Viimeistään tautisaastunnan alussa täyskukinnan aikaan
14–21 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

RIstikukkaiset öljykasvit

Täyskukinnan aikaan ennen kukinnan päättymistä.

0,8–1,0 l/ha

Metsätaimitarhat

Ensimmäinen käsittely tehdään heinäkuussa. Käsittelyjen
välin on oltava vähintään 3–4 viikkoa. Käsittelyaika on
loppukesällä ja alkusyksyllä.
Paljasjuurisilla taimilla korkeintaan 2 käsittelyä/
kasvatuskausi.
Paakkutaimilla korkeintaan 5 käsittelyä, sateisena kasvukautena tosin korkeintaan 3 käsittelyä/kasvatuskausi.
Jos torjuntaohjelmassa on enemmän kuin 3 käsittelyä,
tulee ohjelmaan sisältää myös toisen tyyppisiä tautien
torjuntaan tarkoitettuja valmisteita.

1,0 l/ha
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MONCUT 40 SC

Siemenperunan peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.
OMINAISUUDET:
Moncut 40 SC -peittaus on kannattavin kasvinsuojelutoimenpide kaikessa perunanviljelyssä. Tehoaine on systeeminen, tunkeutuu seittirupilaikkuihin ja kasvin pintasolukkoihin
sekä liikkuu kasvavassa idussa ylöspäin. Peittaus ennen idätystä varmistaa tasaisen
taimettumisen ja estää taimipoltetta.

TEHOKKUUS:
Moncut 40 SC tehoaa perunaseittiin (Rhizoctonia solani) ja sillä on sivuvaikutusta harmaahilseeseen (Helminthosporium solani). Peittaus ei vaikuta maasaastuntaan.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:
Perunoiden on oltava mahdollisimman puhdasta mullasta ja niiden tulisi mielellään pyöriä
peitattaessa, jotta ne tulevat joka puolelta käsitellyiksi. Käsittelyn jälkeen uudelleen
varastoitava peruna on kuivattava huolellisesti ennen varastointia bakteeritautien
lisääntymisen estämiseksi.

VESIMÄÄRÄ:
Valmistetta käytetään sellaisenaan laimentamatta tai laimennettuna vesimäärään
1,5–2,0 l/tn siemenperunan sumutuskäsittelyssä. Istutuskoneen nestepeittauslaitteessa
vettä käytetään 20–40 l/tn siemenperunaa ellei laitteen valmistaja muuta ilmoita.

RESISTENSSIN HALLINTA:

TEHOAINEET
flutolaniili 449 g/l

Moncut 40 SC valmisteen resistenssiriski on keskinkertainen – suuri. Viljelykierto,
perunaa korkeintaan joka kolmas vuosi, ja terveen siemenen käyttö vähentää riski
kestävien sienikantojen muodostumista.

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 7.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

1 l / 12 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Käytä Silwet Gold kiinnitettä 0,01 % peittausliuoksessa. Tällöin peittausaine tunkeutuu
paremmin kuivan mullan läpi silmuihin ja seittirupilaikkuihin.

VAROITUKSET

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET
Valmisteen käyttöä samalla lohkolla
perättäisinä vuosina tulisi välttää

KÄYTTÖOHJE:
Upotuskäsittely

Juuri ennen idätystä tai
istutusta.

0,15 % (150 ml / 100 l vettä)

Sumutuskäsittely

Varastoinnin aikana, juuri ennen
istutusta tai istuttaessa.

125 ml / 1000 kg perunaa

Valutuspeittaus

Juuri ennen istutusta

1,25 % (125 ml / 10 l vettä ja
1000 kg perunaa)
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NARITA

Alternaria-sienten aiheuttaman lehtipoltteen torjuntaan
perunalta.
OMINAISUUDET:
Narita on systeeminen triatsoli-valmiste. Sillä on nopea sieni-itiöiden kasvua ehkäisevä
vaikutus. Se tehoaa itiöihin, sekä lehden pinnalla, että sen sisällä. Difenokonatsolin
resistenssiriski on keskinkertainen.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Narita on sateen kestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

VESIMÄÄRÄ:
150–400 l/ha (vesimäärä riippuu lehtimassan määrästä).

KÄYTTÖOHJE:
Valmistetta käytetään yleensä tankkiseoksissa lehtiruttoaineen kanssa. Käyttömäärä
0,4 l/ha. Käyttömäärä pohjautuu ruiskutusohjelmaan, jossa myös muita valmisteita
käytetään lehtipoltetta vastaan.
Sopivia seoskumppaneita ovat esimerkiksi Leimay, Ranman Top, Revus, Cymbal 45
sekä mankotsebi-pohjaiset valmisteet. Lue valmisteiden käyttöohjeet huolellisesti
ennen tankkiseoksen tekemistä, sillä valmisteiden formulaatiot ja yhteensopivuus voivat
muuttua.

AJOITUS JA KÄSITTELYVÄLIT:
Käsittely on tehtävä ennaltaehkäisevästi. Ensimmäinen ruiskutus tehdään ensimmäisten oireiden ilmestyessä tai paikallisen varoituksen johdosta, kuitenkin aikaisintaan
kasvuasteella BBCH 40 (mukulanmuodostuksen alussa).
Sallittu ruiskutusväli on 10–14 päivää.

RUISKUTUSTEKNIIKKA:
Ruiskun säiliö täytetään puolilleen vedellä ja sekoittaja kytketään päälle. Sekoittajan
ollessa käynnissä lisätään valmiste. Tämän jälkeen loppu vesimäärästä ja mahdollinen
seoskumppani lisätään samanaikaisesti. Ruiskutusnestettä on sekoitettava jatkuvasti
kuljetuksen ja ruiskutuksen aikana valmisteen sakkautumisen ehkäisemiseksi. Ruiskutusneste tulee käyttää heti.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Korkeintaan 3 käsittelyä/kasvukausi. 10–14 päivää käsittelyjen välissä (vähintään 10
päivää). Resistenssin kehittymisen estämiseksi vältä toimintatavaltaan samanlaisten
valmisteiden toistuvaa käyttöä ja käytä valmistetta vuorotellen vaikutustavaltaan
erilaisten tautiin tehoavien valmisteiden kanssa.

VAROAIKA: 14 vrk
PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl
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TEHOAINEET
difenokonatsoli 250 g/l
Tuote kuuluu FRAC luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3.

KASVITAUTIEN TORJUNTA

ORIUS 200 EW

Kasvitautien torjuntaan viljoille, öljykasveille ja
siemenheinille
OMINAISUUDET:
Orius 200 EW sopii viljoille, öljykasveille ja myös siemenheinille, joille vaihtoehdot ovat
olleet vähissä. Oriusta voi käyttää samalla lohkolla peräkkäisinä vuosina. Se on helposti
yhdistettävissä muihin kasvinsuojeluaineisiin. Aine on sateenkestävä jo tunnin kuluttua
ruiskutuksesta. Käyttöaikahaarukka on laaja: viljoilla lippulehtiasteelta kukintaan saakka
(BBCH 30 – 69). Öljykasveilla tuotetta voidaan käyttää pahkahomeen torjunnassa kukinnan
aikaan ja syysrapsilla myös syksyllä kuivamädän (Phoma) torjuntaan kehitysasteella BBCH
14-20. Oriuksella on myös kasvunsäädevaikutusta.
Oriusta voidaan käyttää yksinään tai seoksena muiden kasvitautien torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden kanssa. Tehoaine tebukonatsoli kuuluu vaikutustavaltaan
FRAC-ryhmään 3, DMI fungisidit. Riski resistenssin kehittymiselle tällä tehoaineella
on keskinkertainen. Orius 200 EW tehoaa erityisesti sellaisia kasvitauteja vastaan
kuin: härmä, keltaruoste, ohranruoste ja pahkahome. Tuotteella on tyydyttävä teho
tähkäfusaariota, lehtilaikkua, rengaslaikkua, ohran verkkolaikkua, harmaahometta ja
taimipoltetta vastaan. Laajan tehon saamiseksi Orius kannattaa yleensä ruiskuttaa
seoksena esim. Amistar Xtran tai Miradorin kanssa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

TEHOAINEET
tebukonatsoli 200 g/l

VAROITUKSET

1 l / 12 kpl

KÄYTTÖN RAJOITUKSET:
Varoaika rypsillä ja rapsilla 56 vuorokautta, siemenheinällä 35 vuorokautta. Käsiteltyjen
siemenheinien olkia ei saa käyttää eläinten rehuksi.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE:
Kasvi

Käyttö yksinään

Käyttö seoksissa

Syysviljat

1,25 l/ha tai jaettuna 0,6 + 0,6 l/ha

Orius 0,6 l + Amistar Xtra
0,3–0,5 l/ha

Kevätviljat

1,25 l/ha tai jaettuna 0,6 + 0,6 l/ha

Orius 0,6 l + Amistar Xtra
0,3–0,5 l/ha

Syysrapsi syksyllä

0,8 l/ha

Pahkahome
öljykasveilla

Kukinnan aikana 1,25 l/ha

Siemenheinät

1,25 l/ha tai jaettuna 0,6 + 0,6 l/ha
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PREVICUR ENERGY

Salaatinlehtihomeen (Bremia lactucae) torjuntaan
salaatilla, Pythium spp.-sienten aiheuttaman taimipoltteen
torjuntaan salaatilla, kaaleilla (ruusu-, kukka-,
kerä- ja parsakaali), tomaatilla ja kasvihuonekurkun
taimilla lisäysten aikana, sekä tomaatilla ja kurkulla
ennaltaehkäisevästi tippukastelujärjestelmän kautta
kasvihuoneissa ja avomaalla.
OMINAISUUDET:
Previcur Energy on systeemisesti vaikuttava kasvinsuojeluaine, joka suojaa tehokkaasti
sekä kasvin juuria, että sen maanpäällisiä osia. Valmisteen kaksi tehoainetta propamokarbia ja fosetylaatti on formuloitu tehokkaammaksi kuin käytettynä niitä tavallisessa
tankkiseoksessa. Previcur Energy voidaan kastella ennen itämistä tai istutusta ja siten
vahvistaa taimia ennaltaehkäisevästi. Käytännön viljelyssä valmiste on haitatonta
hyötyeliöille.

TEHOKKUUS:
Previcur Energy ehkäisee sienien kasvamista, tunkeutumista kasviin sekä itiönmuodostusta. Lisäksi valmiste auttaa kasvin omia puolustusmekanismeja toimimaan tehokkaammin. Previcur Energylla on myös ennaltaehkäisevää vaikutusta muihin leväsieniin.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:

TEHOAINEET
propamokarbi 530 g/l
fosetyyli 310 g/l

Kastelukäsittelyssä tulee kasvualusta olla kostea lehtivioituksien välttämiseksi. Vioitusriski kasvaa korkeissa lämpötiloissa ja vastaistutetuilla taimilla.

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 28 ja 33

VESIMÄÄRÄ:

VAROITUKSET

Avomaalla salaatinlehtihomeen torjunnassa 250–1000 l/ha. Kasteltaessa kylvölaatikoita
ja taimikennoja 2–4 l/m2. Kasteltaessa istutetut taimet kasvihuoneessa ja avomaalla
kastelutarpeen mukaan.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Korkeintaan kaksi käsittelyä/kasvusto.

VAROAJAT:
Kurkku ja tomaatti 3 vrk, kaalit 14 vrk, salaatti 21 vrk.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Previcur Energyn käyttö ehkäisee resistenssin syntymistä, koska valmiste sisältää kahta
tehoainetta. Tehoaineista propamokarbin resistenssiriski on pieni– keskinkertainen ja
fosetylaatin resistenssiriski on pieni. Kaksi käsittelyä/kasvusto sallittu.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Salaatti

Istutuksen jälkeen lehvästöruiskutuksena.

2,5 l/ha

Salaatti, kurkku, tomaatti
ja kaalit

Heti kylvön jälkeen. Toinen käsittely 10–14 vrk taimettumisen jälkeen.

3 ml/m2

Kurkku ja tomaatti

Istutuksen jälkeen. Toinen käsittely 10–14 vrk myöhemmin.

0,3 l / 1000 m2 (0,125 ml/taimi)

Previcur Energyllä on Minor use-käyttölupa useille kasveille. Katso tarkemmat käyttöohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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PROLECTUS WG

Harmaahomeen torjuntaan kurkkukasveilla, tomaatilla,
paprikalla, munakoisolla ja mansikoilla kasvihuoneessa.
OMINAISUUDET:
Prolectus suojaa kasvustoa harmaahomeelta. Valmiste on kosketusvaikutteinen ja
paikallissysteeminen. Sen käyttöaika on ennen tautien ilmaantumista kasvustoon tai
viimeistään kun ensimmäiset oireet havaitaan. Tarvittaessa käsittely voidaan uusia
7–14 vrk:n kuluttua.

TEHOKKUUS:
Prolectus tehoaa harmaahomeeseen.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmistetta saa käyttää korkeintaan kolme kertaa yhdessä kasvustossa.

VAROAIKA:

TEHOAINEET

1 vrk

fenpyratsamiini 500 g/kg

PAKKAUS:
1 kg

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 17.

KÄYTTÖOHJE:

VAROITUKSET

Tomaatti, munakoiso, paprika sekä kuorineen syötävät kurkkukasvit kasvihuoneessa:
Käyttömäärä 80–120 g/100 l vettä. Suurin sallittu käyttömäärä on 1,2 kg/ha/ käsittely
eli 120 g/1000 m². Vesimäärä 1000–1500 l/ ha on sovitettava käyttömäärän ja kasvuston
koon mukaan. Korkeinta käyttömäärää käytetään, kun tautipaine on suuri. Käsittelyväli
10–14 vrk.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KASVIHUONEMANSIKKA:
Käyttömäärä 80–120 g/ 100 l vettä. Suurin sallittu käyttömäärä on 1,2 kg/ha/ käsittely eli
120 g/1000 m². Vesimäärä valitaan paikallisten olosuhteiden mukaan. Käsittelyväli on
7 –14 vrk, ja se riippuu tautipaineesta ja taimien kasvusta.
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PROLINE® 250 EC

Kasvitautien torjuntaan viljoilla, rypsillä ja rapsilla.
OMINAISUUDET:
Proline on vahva triatsolivalmiste punahomeiden ja useiden kasvitautien torjuntaan viljoilla ja öljykasveilla. Protiokonatsoli tehoaa hitaasti ja kohtuullisen pitkään ruiskutuksen
jälkeen. Paras tulos saadaan, kun Proline ruiskutetaan joko jaetussa tautitorjunnassa
rikkakasviruiskutuksen yhteydessä yksin tai myöhemmin lippulehti/tähkävaiheessa
tankkiseoksessa esim. strobiluriinivalmisteen kanssa. Kun torjutaan punahomesieniä,
voidaan prolineä käyttää yksin riittävän isolla annoksella. Punahomesienten torjuntaruiskutus tehdään viljan kukinnan alussa.
Paras ruiskutussää on, kun lämpötila on +15–18 °C, ilman suhteellinen kosteus 70 % ja
kasvusto on hyvässä kasvussa. Alin ruiskutuslämpötila on +6 °C. Käyttöä kuivuuden vallitessa, kirkkaassa auringon paisteessa tai yli +25 °C lämpötilassa tulee välttää. Paras teho
saavutetaan aikaisin aamulla tai myöhään illalla tehtävillä käsittelyillä. Proline voidaan
ruiskuttaa seoksena rikkakasvivalmisteiden, kasvunsääteiden, muiden tautiaineiden,
tuhoyönteisten torjuntaan käytettävien aineiden sekä hivenravinteiden kanssa.

TEHOKKUUS:
Proline 250 EC tehoaa seuraaviin tautehin: härmä, ruosteet, ränsistymistä edistävät homesienet, ruskolaikku, harmaalaikku, pistelaikku, tyvilaikku, punahomeet, verkkolaikku,
rengaslaikku, kauranlehtilaikku ja lumihome. Pahkahome, harmaahome ja laikkutauti
rypsillä ja rapsilla.

VESIMÄÄRÄ:
150–300 l/ha

TEHOAINEET
protiokonatsoli 250 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO

VAROAIKA:

Tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

35 vrk viljoilla ja 56 vrk öljykasveilla. Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Toistuva saman vaikutusmekanismin omaavan valmisteen käyttö voi aiheuttaa vastustuskyvyn muodostumista. Tämän välttämiseksi suositellaan, että säännöllisin
väliajoin käytetään tehokkaita, muita vaikutusmekanismeja sisältäviä valmisteita, joko
tankkiseoksen muodossa tai vaihtamalla valmistetta säännöllisesti.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Viljat

Kertakäsittely: ohra, kaura ja ruis lippulehtiasteella sekä vehnä tähkälle tullessa.

0,4–0,8 l/ha

Viljat

Jaettu käsittely: ohra, kaura ja ruis pensomisen puoliväli – korrenkasvun alku ja toinen
käsittely lippulehtivaiheessa ja vehnällä tähkälle tullessa

0,2–0,4 l/ha +
0,2–0,4 l/ha

Viljat

Tähkäfusarioosi (punahome): Ruiskutus tehdään kukinnan alkaessa (BBCH 61)

0,4–0,8 l/ha

Viljat

Lumihome: Ruiskutus tehdään syksyllä kasvukauden päättyessä, kun oraiden kasvu hidastuu.

0,4–0,8 l/ha

Rypsi ja rapsi

Ruiskutus nuppuasteelta alkaen viimeistään kuitenkin kukinnan loppuvaiheessa (BBCH 53–69).

0,7 l/ha
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RANMAN TOP

Lehti- ja mukularuton torjuntaan perunalla.
Minor use -käyttölupa avomaankurkun lehtihomeen
(Pseudoperonospora cubensis) torjuntaan avomaalla.
OMINAISUUDET:
Ranman Top on perunatutkijoiden keskuudessa arvostettu yhdeksi parhaimmaksi
kosketusvaikutteiseksi ruttoaineeksi. Ranmanin kosketusvaikutus on huippuluokkaa
lehtiruttoa vastaan ja hyvä teho sieni-itiöitä vastaan ehkäisee myös mukularuotta tehokkaasti. Myös aineen sateenkesto on hyvä. Tällä on suuri merkitys jos sataa tai sadetetaan
pian ruiskutuksen jälkeen. Ranmania käytetään osana perunaruton torjuntaohjelmaa.
Ranman erottuu edukseen, kun ruttopaine on suuri. Kauden ruttoruiskutukset kannattaa
lopettaa kahteen Ranman Top-käsittelyyn, koska siten saadaan torjuttua tehokkaimmin
myös mukularutto.

TEHOKKUUS:
Ranman Top tehoaa sekä lehtiruttoon että mukularuttoon. Lisäksi se suojaa varsin hyvin
myös uutta, ruiskutuksen jälkeen kehittyvää kasvua. Valmiste sisältää kiinnitteen eikä
sitä tarvitse erikseen lisätä.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

TEHOAINEET
syatsofamidi 160 g/l

Ranman Top on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 11.

VESIMÄÄRÄ: 200–400 l/ha

VAROITUKSET

TANKKISEOKSET:

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Korvataan ensimmäinen virke tällä: Ranman Top-valmistetta voidaan ruiskuttaa tankkiseoksena esimerkiksi mikroravinteiden, Cymbal 45-, Spotlight Plus-valmisteiden ja
öljyn kanssa. Tankkiseosvalmiste lisätään tankkiin sekoittajan ollessa käynnissä, kun
90 % vedestä on tankissa.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Maaperän eliöiden suojelemiseksi Ranman Top -valmistetta ei saa käyttää useammin
kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla. Käyttö samalla kasvulohkolla peräkkäisinä
vuosina on kuitenkin sallittu, mikäli käyttökertoja on enintään kolme kasvukauden aikana.

VAROAIKA:
Perunaruton torjunnassa 7 vrk. Avonmaankurkun lehtihomeen torjunnassa 3 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Valmistetta saa käyttää vain lehtiruton ja mukularuton ennaltaehkäisevään torjuntaan
perunalla. Ruiskutusväli on 5-7 vrk perunan kehitysasteesta ja tautipaineesta riippuen.
Ensimmäinen ruiskutus tehdään ruttoennusteen mukaan, kun riski taudin leviämiselle
on korkea, kuitenkin yleensä ennen kasvuston sulkeutumista. Ruiskutukset aloitetaan
aikaisemmin, jos alueella on maatartuntaa tai muuten voimakas tautipaine. Ranman
Top antaa hyvän suojan lehtiruttoa ja mukularuttoa vastaan, kun sitä käytetään kahdessa neljästä ensimmäisestä ruiskutuksesta. Toisena valmisteena kannattaa käyttää
valmistetta, joka suojaa kasvin latvusta vielä ruiskutuksen jälkeenkin (esim. Epok).
Myöhemmissäkin ruiskutuksissa on hyvä tehdä osa ruiskutuksista valmisteella, jolla on
eri vaikutusmekanismi kuin Ranman Top -valmisteen syatsofamidilla. Kesän viimeisiin
ruiskutuksiin Ranman Top soveltuu hyvin hyvän mukularutto tehon ansiosta.

KÄYTTÖOHJE:
Peruna

Ennaltaehkäisevästi lehtiruton ja mukularuton torjuntaan

0,5 l/ha
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Uusi peittausaine

kaikille kevätviljoille
Laaja ja varma teho kaikkiin ohran, vehnän
ja kauran siemenlevintäisiin tauteihin
Hyvä teho punahomesieniin
Testattu ja toimiva kylvössä ja
peittauksessa 2018
Hyvä peittävyys ja siemenen juoksevuus

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Bayer Oy, Keilaranta 12, 02150 Espoo
puh. 020 785 21, www.cropscience.bayer.fi

KASVITAUTIEN TORJUNTA

REDIGO PRO UUTUUS!

Kevätvehnän,-ohran ja kauran kasvitautien peittaukseen.
OMINAISUUDET:
Redigo Pro on kahden tehoaineen nestepeittausaine, joka tehoaa erinomaisesti kevätviljojen siemenlevintäisiin kasvitauteihin. Suomen kokeissa siemenen juoksevuus on ollut
erittäin hyvä ja värjäytyvyys vahva. Redigo Prolla peitatut siemenet ovat itäneet peittauskokeissa nopeasti erilaisina kasvukausina. Redigo Pro on vesipohjainen peittausaine.

TEHOKKUUS:
Erinomainen teho Fusarium-sieniä vastaan. Redigo Pron teho on erittäin hyvä nokitauteihin, viirutautiin sekä siemenlevintäisiin lehtilaikkutauteihin.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 L / 50 L

KÄYTTÖVINKIT:
Redigo Pro on tiiviste, eli se laimennetaan aina veteen tai hivenravinnepeittausaineeseen.
Tasaisen peittaustulokset saavuttamiseksi on syytä laimentaa valmiste 200–300 ml:lla
vettä per 100 kg siementä. Veden lisääminen parantaa myös värjäytyvyyttä. Valmistetta
voidaan käyttää –5 °C asteen lämpötilaan asti, mutta vesipohjaisena itse valmisteen
lämpötila on oltava yli 0 °C astetta. Jos Redigo Pro:ta käytetään yhdessä Wuxal Terios
Mn+ -valmisteen kanssa, seoksella peitattua siementä ei suositella käytettäväksi suoraan
kylvökoneeseen juuri ennen kylvöä. Seoksen kuivuminen siemenen pintaan ja kosteuden
tasaantuminen parantavat juoksevuutta.

TEHOAINEET
protiokonatsoli 150 g/l
tebukonatsoli 20 g/l

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä. Voidaan
käyttää perättäisinä vuosina ja tuotteella
ei ole pohjavesirajoitusta.

KÄYTTÖOHJE:
kevätvehnä ja -ohra, kaura:
Käytetään 67 ml / 100 kg siementä
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REVUS

Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla,
sekä salaatin lehtihomeen torjuntaan avomaalla
viljeltävällä salaatilla.
OMINAISUUDET:
Revuksen tehoaine imeytyy lehden läpi estäen ruttosienien tunkeutumisen perunan lehdille. Ruttosuoja säilyy myös lehden kasvaessa kokoa, koska tehoaine leviää laajenevan
vahakerroksen mukana koko lehden alueelle.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Valmiste on sateenkestävä sen kuivuttua kasvin pintaan, normaalisti noin puolessa
tunnissa.

TANKKISEOKSET:
Jos käytetään tankkiseosta, lisätään seoskumppani viimeisenä, ellei sen käyttöohjeessa
toisin mainita. Ruiskutuksessa käytetään viuhkasuuttimia, n. 3 baarin painetta ja 7 km/h
nopeutta. Ruiskutusneste tulee ruiskuttaa parin tunnin kuluessa.

VAROAIKA:
Peruna ja tomaatti 3 vrk, salaatti 7 vrk.

KÄYTTÖOHJE:
Perunaruton torjunnassa 0,6 l/ha sekoitettuna 150–300 l vettä. Käyttömäärä kasvihuonetomaatilla on 0,6 l/ha sekoitettuna 500–1000 litraan vettä ja salaatilla avomaalla 0,6
l/ha sekoitettuna 200-500 l vettä.

AJANKOHTA JA RUISKUTUSVÄLI:
Peruna:
Käsittely on tehtävä ennaltaehkäisevästi. Ensimmäinen ruiskutus tehdään kasvuasteella
BBCH 20 (ensimmäiset yhdeksän lehteä ja ensimmäiset sivuhaarat muodostuvat) tai
ruttovaroituksen tultua. Ja seuraavat tarpeen mukaan 7 – 10 vrk kuluttua.
Tomaatti ja salaatti:
Ensimmäinen ruiskutus tehdään ennalta ehkäisevästi, kun taudille on suotuisat olosuhteet. Matalassa tautipaineessa käytetään 10 vrk:n ja korkeassa 7 vrk:n käsittelyväliä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Resistenssin muodostumisen estämiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään
käyttöohjeen mukaisesti kestävien perunaruttokantojen muodostumisen estämiseksi. Revus-valmistetta voi käyttää enintään puolet koko rutontorjuntaohjelman
ruiskutuksista. Enintään 4-6 kertaa kasvukaudella. Perunaruton torjuntaohjelmassa ei
suositella käyttämään muita vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita (FRAC,
tehoaineryhmä 40). Käytä Revusta ennaltaehkäisevästi ennen tauti-infektion alkua.
Käytä säännöllisesti valmisteita, joilla on erilainen vaikutustapa, joko tankkiseoksena tai
yksinään. Käytä ruiskutusohjelmassa kaikkien valmisteiden hyväksyttyjä käyttömääriä.
Valmistetta saa käyttää kasvihuonetomaatilla enintään 4 kertaa ja salaatilla avomaalla
2 kertaa kasvukaudessa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl
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TEHOAINEET
mandipropamidi 250 g/l l

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KASVITAUTIEN TORJUNTA

SCALA

Mansikan harmaahomeen torjuntaan sekä hedelmäruven
torjuntaan omenalla ja päärynällä.
OMINAISUUDET:
Tehoaine pyrimetaniili on paikallissysteeminen, eli se leviää siinä kasviniosassa, jonka
kanssa se pääsee kosketuksiin. Pyrimetaniili ei liiku kasvinosasta toiseen. Ruiskutettaessa tulee pyrkiä tasaiseen peittoon, joten kasvuston tiheys/puiden koko tulee ottaa
huomioon käyttö- ja vesimäärässä. Valmiste soveltuu mansikalla parhaiten kukinnan
alkupuolen ruiskutuksiin, jolloin sen varoaika ehtii umpeutua.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Pyrimetaniili kuulu FRAC:n luokituksessa ryhmään D1 (AP-fungisidi; samaan ryhmään
kuulu myös Frupica SC ja Switchin toinen tehoaine syprodiniili). Tehoaineryhmän
taipumus synnyttää kestäviä harmaahomekantoja on keskinkertainen. Esimerkiksi
kolmen ruiskutuksen ohjelmassa saa olla vain yksi Scala-, Frupica tai Switch-ruiskutus.
Jos käsittelyjä on enemmän, voi käsittelyjä olla enintään 2 mutta ne eivät saa olla
peräkkäisiä ruiskutuksia.

VAROAJAT:
Mansikka 10 vrk, omena ja päärynä 28 vrk.

TEHOAINEET

VESIMÄÄRÄ:

pyrimetaniili 400 g/l

Mansikalla 200–2000 l/ha ja omenalla sekä päärynällä 500–2000 l/ha

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

Tehoaine kuuluu FRAC:n luokituksessa
ryhmään 9.

VAROITUKSET

5 l / 4 kpl

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

1–2 harmaahomeen torjuntaruiskutusta
kukinnan aikana

1,5–2,5 l /ha

Omena ja
päärynä

Ennaltaehkäiseviä rupiruiskutuksia tehdään
lehtien puhkeamisesta kukinnan loppumiseen
(BBCH 07-77). Tautia pysäyttävä ruiskutus
tehdään enintään 72 tuntia tartunnan
havaitsemisen jälkeen. Ruiskutuksia voidaan
jatkaa kukinnan loppuun asti. Enintään 5
käsittelyä kasvukaudessa 7–10 vrk välein.

0,35–0,7 l/puun
pituusmetri/ha tai
0,5–1,5 l/ha.

SATEENKESTO
1–2 tuntia
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

SEEDRON

Nestepeittausaine kevät- ja syysviljan peittaukseen.
OMINAISUUDET:
Seedron sopii hyvin tilalle, jossa on kevät- ja syysviljoja. Valmisteessa on merkittävä
määrä fludioksoniili-tehoainetta ja jonkin verran tebukonatsolia. Fludioksoniili on
vähän kulkeutuva, kosketusvaikutteinen tehoaine. Tehon kesto on silti pitkä ja teho on
erinomainen Fusarium-sieniin, lumihomeeseen, haisunokeen ja ruskolaikkuun.
Tebukonatsoli on hyvin liikkuva triatsolityypin tehoaine, joka voi suojata, pysäyttää ja jopa
hävittää kasvitautia. Tämä tehoaine tehoaa erityisen hyvin nokitauteihin ja ruskolaikkuun.
Valmistetta voi käyttää pohjavesialueilla ja peräkkäisinä vuosina.

TEHOKKUUS:
Seedron tehoaa seuraaviin tauteihin: vehnän haisunoki, vehnän lentonoki, ohran lentonoki, kauran avonoki, korsinoki, ohran viirutauti, ohranverkkolaikku, ohran tyvi- ja
lehtilaikku, punahome (Fusarium-sienet), lumihome (Microdochium nivale) sekä itävyyttä
alentavat siemenlevintäiset homesienet. Kauranlehtilaikkuun valmisteella on tyydyttävä
teho ja kääpiöhaisunokeen teho on riittämätön.

SÄILYTYS:
Valmiste on suojattava jäätymiseltä. Alhaisin käyttölämpötila on -5 °C, jos valmiste on
säilytetty yli 0 °C.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 L, 200 L

KÄYTTÖVINKIT:
100 ml /100 kg siementä. Esim. 5 L kanisterilla peittaat noin 5000 kg siementä.
Valmiste laimennetaan vedellä (esim. 100-150 ml) tasaisemman peittaustuloksen
saavuttamiseksi.
Vesimäärän kasvattaminen parantaa myös siementen värjäytyvyyttä.
Formulaatti: FS, vesipohjainen. Valmistetta voidaan käyttää -5 °C lämpötilaan saakka,
jos valmiste säilytetään yli 0 °C:ssa.

KÄYTTÖOHJE:
Kaikki kevätviljat,
syysruis, syysvehnä
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100 ml / 100 kg siementä

TEHOAINEET:
tebukonatsoli 10 g/l
fludioksoniili 50 g/l

KASVITAUTIEN TORJUNTA

SERENADE ASO

Sienitautien torjuntaan mansikalla kasvihuoneissa ja
tunneleissa, porkkanalla ja salaatilla avomaalla sekä
tomaatin, paprikan ja munakoison kasvihuoneviljelyssä.
Lisäksi minor use -käyttölupa kasvitautien torjuntaan
useilla eri vihanneksilla ja marjoilla.
OMINAISUUDET:
Serenade ASO on biologinen vaihtoehto kasvitautien torjuntaan. Sitä voidaan käyttää
yksinään tai ohjelmassa kemiallisten valmisteiden kanssa. Valmistetta tulee käyttää
ennaltaehkäisevästi. Valmiste perustuu luonnollisesti esiintyvään mikro-organismiin
Bacillus subtilis QST 713. Bakteeri vaikuttaa kilpailemalla taudinaiheuttajien kanssa kasvutilasta sekä ravinnosta kasvien pinnalla, ja estämällä näin taudinaiheuttajien kasvun.
Serenade ASO vaikuttaa suoraan tuottamalla ainetta, joka ehkäisee vahingonaihettajan
solukalvon kasvua. Lisäksi bakteeri parantaa kasvin vastustuskykyä vahingonaiheuttajaa
vastaan.

TEHOKKUUS:
Valmiste tehoaa harmaahomeeseen (Botrytis cinerea) ja härmään mansikalla, härmään
(Erysiphe heraclei) ja porkkapoltteeseen (Alternaria dauci) porkkanoilla, harmaahomeeseen (Botrytis cinerea) tomaatilla, paprikalla ja munakoisolla.

KÄYTTÖOHJE:
Käsittely tulee tehdä ennen kasvin sairastumista. Korkeassa tautipaineessa tulee valmistetta käyttää vuorotellen viljelykasveille hyväksyttyjen kemiallisten kasvinsuojeluaineiden
kanssa. Serenade ASO sopii tankkiseokseen esim. fungisidien ja insektisidien kanssa.
On tärkeää, että valmiste ravistetaan kunnolla ennen käyttöä. Täytä puolet vesimäärästä
ja lisää hitaasti sekoittaen mitattu määrä Serenade ASO:a. Sekoita ruiskutusnestettä
jatkuvasti sekä kuljetuksen että ruiskutuksen aikana.

TEHOAINEET
Bacillus subtilis suku QST 713 13,96 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 29.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 1 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Viljelykasvi

Max. käsittelyjä/
kasvukausi

Ruiskutusväli, vrk

Vettä/ha

Käyttömäärä, l/ha

Mansikka
(kasvihuone/tunneli)

6

5–14

300–1000

4,0–8,0

Porkkana

6

5–14

200–500

4,0–8,0

Salaatti

6

5–14

250–500

4,0–8,0

Tomaatti, paprika,
mustakoiso

6

5–14

500–1000

4,0–8,0

Valmisteella on minor use -käyttölupa kasvitautien torjuntaan useilta eri vihanneksilta
ja marjoilta. Tarkista ajantasaiset käyttöohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

SHIRLAN

Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.
OMINAISUUDET:
Valmiste on kosketusvaikutteinen, perunaruttosaastunnalta suojaava valmiste, joka
tehoaa myös harmaahomeeseen ja varsikuolioon (Sclerotinia sclerotiorum).

TEHOKKUUS:
Perunaruton lisäksi Shirlan tehoaa myös sipulilla naattihomeeseen.

VESIMÄÄRÄ:
200–400 l/ha

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmistetta saa käyttää perunalla enintään kahdeksan kertaa kasvukaudessa ja sipulilla
enintään kerran joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.

VAROAIKA:
Perunalla ja sipulilla 7 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

TEHOAINEET

1 l / 12 kpl, 5 l / 4 kpl

fluatsinami 500 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 29.

KÄYTTÖOHJE:
Peruna

Ensimmäinen ruiskutus tehdään aikaisintaan
perunarivien sulkeuduttua tai ruttovaroituksen
tultua ja seuraavat tarpeen mukaan 7-14
vuorokauden välein.

0,4 (kahdessa
ensimmäisessä
ruiskutuksessa 0,3 l/ha,
jos ruttopaine on pieni)

Valmistetta saa käyttää perunalla enintään kahdeksan kertaa kasvukaudessa ja
sipulilla enintään kerran joka toinen vuosi
samalla kasvulohkolla.

a) peruna on voimakkaassa kasvuvaiheessa,
b) ruttopaine on suuri ja viljellään rutonarkoja
lajikkeita tai
c) lohkolla on edellisenä vuonna esiintynyt
varsikuoliota (pahkahometta) ja maa on pysynyt
märkänä yhtäjaksoisesti kaksi viikkoa.
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Ruiskutus tehdään, kun sipulin naatit
ovat 10–20 cm pitkiä tai kun ensimmäiset
taudinoireet ilmaantuvat. Yksi käsittely/
kasvukausi.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET

Lyhyempää ruiskutusväliä (7-10 vrk) käytetään
kun

Sipuli

VAROITUKSET

0,5 l/ha

KASVITAUTIEN TORJUNTA

SIGNUM

Kasvitautien torjuntaan hedelmä- ja marjakasveilla,
vihanneksilla ja juureksilla. Valmisteella on Minor use
-hyväksyntä useille eri kasveille.
OMINAISUUDET:
Signum on laajatehoinen, systeemisesti vaikuttava kahden tehoaineen valmis seos. Sillä
on kasvitauteihin sekä suojaava että puhdistava vaikutus. Tehoaineyhdistelmä estää
itiöiden itämistä, imurihmaston muodostumista ja vähentää rihmaston kasvua sekä
itiöiden muodostumista. Pyraklostrobiini liikkuu kasvissa paikallisystemisesti suojaten
koko lehden. Boskalidi leviää kasviin systeemisesti kulkeutuen kasvinosasta toiseen
kasvin kasvun mukana. Paras teho saavutetaan ennaltaehkäisevässä käsittelyssä, eli
taudin aikaisessa vaiheessa. Käsittelyn jälkeen kasvuston tulee kuivua kaksi tuntia, jotta
saavutettaisiin optimaalinen tulos.

TEHOKKUUS:
Signumilla on vaikutus laajaan kirjoon sienitauteja ja lehtilaikkutauteja, kuten härmä,
harmaahome, kalkkihome, ruosteet, pahkahome, lehtipolte ja varistetauti.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Valmistetta käytetään kasvista riippuen korkeintaan 1-3 kertaa kasvukautta kohti samassa kasvustossa. Nämä käsittelyt voidaan tehdä peräkkäisinä ruiskutuksina, jotka
muodostavat yhden torjuntablokin. Resistenssin välttämiseksi korkeintaan puolet käsittelyistä tulee koostua Signum-valmisteesta, jonka toinen tehoaine on resistenssiherkästä
strobiluriini-ryhmästä.Käyttöohjeessa ilmoitettuja käyttömääriä ja -kertoja ei saa ylittää.

VAROAJAT:
Mansikka, kirsikka ja luumu 3 vrk, omena ja päärynä 10 vrk, kaali, porkkana, herne,
sipulilla, purjo ja salaatti 14 vrk.

MINOR USE HYVÄKSYNNÄN MUKAISET VAROAJAT OVAT:
Kasvihuonekurkku, avomaakurkku, kesäkurpitsa: 1 vrk
Tomaatti, paprikat, munakoiso, jättikurpitsa ja peruna: 3 vrk
Mansikka, pensasmustikka, herukat, vadelmat ja vatukat: 3 vrk
Avoinlehtiset salaattilajikkeet ja -kasvit: 7 vrk
Kerivät salaattilajikkeet, vuonankaali, pinaatti, yrtit: 14 vrk
Juurekset ja juurimukulat (retiisi, retikka, japaninretikka, palsternakka, juuripersilja,
punajuuri, mukulaselleri, piparjuuri, kaurajuuri): 14 vrk
Sipulit, kaalit ja tilli: 14 vrk
Valkosipuli ja kuivattavat pavut: 21 vrk
MINOR USE HYVÄKSYNTÄ 31.7.2019 SAAKKA

TEHOAINEET
boskalidi 267 g/kg
pyraklostrobiini 67 g/kg
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 7 ja 11.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET
Maaperän eliöiden suojelemiseksi tätä
tai mitä tahansa muuta valmistetta,
joka sisältää boskalidia, ei saa käyttää
useammin kuin joka toinen vuosi samalla
kasvulohkolla.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
2,5 kg / 4 kpl
Käyttöohje seuraavalla sivulla.
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KASVITAUTIEN TORJUNTA
KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

Ensimmäinen ruiskutus kukinnan alkuvaiheessa. Käsittely toistetaan 10–14 vuorokauden
kuluttua. Valmistetta voidaan käyttää myös torjuntaohjelmissa muiden valmisteiden
kanssa.

1,8 kg
Vesimäärä
400–2000 l.

Sipuli, purjo

Käsittely ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa, toinen ruiskutus 10–14 vrk:n kuluttua.

1 kg
Vesimäärä
300–500 l.

Porkkana

Ruiskutus viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa, toinen ruiskutus
14 vrk:n kuluttua.

0,75 kg
Vesimäärä
200–400 l.

Salaatti

Valmistetta käytetään kahtena ennalta ehkäisevänä käsittelynä 7–14 vrk:n väliajoin tai
ohjelmassa jonkin muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

1,5 kg
Vesimäärä
300–500 l.

Kaali

Paras teho ennalta ehkäisevänä käsittelynä, viimeistään ensimmäisten taudinoireiden
ilmaantuessa, toinen ruiskutus 3–4 viikon kuluttua.

1 kg
Vesimäärä
200–1000 l.

Herne

Ennalta ehkäisevä käsittely kukinnan alkaessa tai ensimmäisten taudinoireiden
ilmantuessa, toinen ruiskutus palkojen muodostuessa.

1 kg
Vesimäärä
200–400 l.

Omena, päärynä

Ruven torjunnassa ennaltaehkäiseviä käsittelyjä tehdään lehtien puhkeamisesta kukinnan
loppumiseen. Kuratiivinen ruiskutus tehdään enintään 72 tuntia tartunnan havaitsemisen
jälkeen. Ruiskutuksia voidaan jatkaa kukinnan loppuun asti. Härmän torjunta aloitetaan
ensimmäisten tautioireiden ilmaannuttua lehtiin. uiskutuskertojen enimmäismäärä
kasvukaudessa on 3 ja ruiskutusten väli vähintään 10 vrk.

0,8 kg
Vesimäärä
600–1000 l.

Kirsikka, luumu

Ensimmäinen ruiskutus kukinnan alkuvaiheessa. Käsittely toistetaan 5–10 vuorokauden
kuluttua.

0,75–1,0 kg
Vesimäärä
600–1000 l.

Harmaahomeen torjunta tehdään 2–4 kertaa kukinnan aikana.
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

SWITCH® 62,5 WG

Sienitautien torjuntaan hedelmillä, marjoilla, vihanneksilla,
juureksilla, saalaateilla, yrteillä ja koristekasveilla
avomaalla ja kasvihuoneissa.
OMINAISUUDET:
Switch 62,5 WG on kosketusvaikutteinen ja paikallissysteeminen valmiste, joka antaa
laajan suojan sienitauteja vastaan. Sitä voidaan käyttää yksinään ja torjunta-ohjelmissa
muiden valmisteiden kanssa.

TEHOKKUUS:
Aineen teho eri tauteihin on kerrottu alempana olevissa kasvikohtaisissa käyttöohjeissa.

KÄYTÖN RAJOITUKSIA:
Koska kaikkien koristekasvien kestävyyttä ei ole voitu eri olosuhteissa testata, tulee
herkkyys aina testata etukäteen pienellä kasvimäärällä. Pohjavesirajoitus.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 kg / 10 kpl

KÄYTTÖKOHTEET:
Omena, metsäomena, päärynä, kvitteni, luumu, kirsikka ja viiniköynnös.
Herukat ja karviainen.
Mansikka, vadelma ja karhunvatukka avomaalla ja kasvihuoneessa.
Parsa, tuoreena tai tuleentuneena korjattavat palkokasvit ilman palkoja, tuoreena
palkoineen korjattavat palkokasvit avomaalla ja kasvihuoneessa.
Paprika, munakoiso, tomaatti, kurkku, kesäkurpitsa, salaatti, lehtisalaatti, endiivi ja yrtit
kasvihuoneessa sekä koristekasvit avomaalla ja kasvihuoneessa. Lisäksi valmisteella
on minor use -käyttölupia useille eri kasveille.

KÄYTTÖOHJE:

TEHOAINEET
syprodiniili 375 g/kg,
fludioksoniili 250 g/kg
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 9 ja 12.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PERÄKKÄISKÄYTÖN RAJOITUKSET
Voidaan käyttää samalla lohkolla enintään
3 vuotta peräkkäin, minkä jälkeen tulee
pitää vähintään saman pituinen tauko.

Käyttömäärä sienitautien torjunnassa 0,6–1,0 kg/ha kasvista riippuen. Tarkista kasvikohtaiset käyttöohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

SYLLIT 544 SC

Ruven torjuntaan omenalta ja päärynältä sekä lehtilaikun
torjuntaan kirsikalta.
OMINAISUUDET:
Syllit 544 SC on nestemäinen formulaatio, jolla on ennaltaehkäisevä sekä infektion
alkuvaiheessa hoitava suoja ruven ja lehtilaikkujen torjunnassa. Syllit 544 SC:n tehoaine
kuuluu FRAC-ryhmittelyssä tehoaineisiin, joiden vaikutusmekanismia ei tunneta, ja joilla
resistenssin kehittymisriski arvioidaan pieneksi tai keskinkertaiseksi.

TEHOKKUUS:
Syllit 544 SC tehoaa omenarupeen ja päärynärupeen sekä kirsikalla lehtilaikkuun.

VAROAJAT:
Omenalla ja päärynällä 60 vrk ja kirsikalla 14 vrk

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Omena/päärynä: Käytä valmistetta ennaltaehkäisevää suojaa varten 1,25 l/ha hyvin
varhain keväästä aina 60 päivään ennen sadonkorjuuta (BBCH 01 - 81); enintään kaksi
ruiskutusta vuodessa, lyhin käyttöväli on 7 päivää. Hoitavan suojan ollessa kyseessä
käytä lämpimissä ilmasto-olosuhteissa 24 tunnin kuluessa infektiosta tai viileämmissä
48 tuntia infektiosta.
Kirsikka: Käytä valmistetta ennaltaehkäisevää suojaa varten 1,25 l/ha kukinnon aukeamisesta aina 14 päivään ennen sadonkorjuuta (BBCH 60–79) ja/tai sadonkorjuun jälkeen;
enintään kaksi ruiskutusta vuodessa, lyhin käyttöväli 7 päivää.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

TEHOAINEET
dodiini 544 g/l
Tuote kuuluu tehoaineryhmään U12.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
1–2 tuntia

5 l / 4 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Omena,
Päärynä

Venturia ineaqualis:
omenarupi & Venturia
ineaqualis: päärynärupi

Kerta-annos 1,25 l/ha
max. 2 kertaa kasvukaudessa
(2,5 l/ha/vuosi)

BBCH 01 –
BBCH 89

Enintään kaksi käsittelyä kasvukautta
kohti 60 päivää ennen sadonkorjuuta.

Kirsikka
(makea ja
hapan)

Blumeriella jaapii:
Lehtilaikku

Kerta-annos 1,25 l/ha
max. 2 kertaa kasvukaudessa
(2,5 l/ha/vuosi)

BBCH 60 –
BBCH 79

Enintään kaksi käsittelyä kasvukautta
kohti 14 päivää ennen sadonkorjuuta.
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

TELDOR

Harmaahomeen torjuntaan mansikalla, herukoilla,
vadelmalla, tomaatilla ja koristekasveilla sekä lisäksi
minor use -hyväksyntä mm. vihanneshedelmien,
salaatin , yrttien ja useiden marjojen harmaahomeen ja
pahkahomeen torjuntaan.
OMINAISUUDET:
Teldor on suojaava, kosketusvaikutteinen valmiste sienitautien torjuntaan. Teldorin
tehoaine fenheksamidi kuuluu hydroksianiliidien tehoaineryhmään, samaan ryhmään ei
kuulu muita valmisteita Suomen markkinoilla. Sopii erinomaisesti IPM viljelyyn vadelmalla
koska Teldor on haitaton Prestop Mix hyötymikrobivalmisteelle ja mehiläisille.

TEHOKKUUS:
Teldor suojaa harmaahomeelta ja muumiotaudeilta (Monilia sp.) ennaltaehkäisevästi
ruiskutettuna.

TEHOAINEET

RUISKUTUSOLOSUHTEET:

fenheksamidi 500 g/kg

Toimii jo +10 °C asteessa, mutta parhaiten lämpötilan ollessa +20 °C ja kun ilman suhteellinen kosteus on yli 90 %.

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 17.

VESIMÄÄRÄ:

VAROITUKSET

Avomaalla käytetään vettä 300–2000 l/ha riippuen kasvuston korkeudesta ja tiheydestä.
Kasvihuoneissa vettä käytetään korkeintaan 150 l / 1000 m2.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Herukkapensaita ei saa ennen sadonkorjuuta käsitellä myöhemmin kuin viikko kukinnan
päättymisestä.

SATEENKESTO
Yksi tunti ruiskutuksesta.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Teldor valmisteen resistenssiriski on keskinkertainen- pieni ja se on ainut valmiste
tehoaineryhmästään. Valmistetta saa käyttää mansikka- ja herukkaviljelmällä enintään
kaksi kertaa kasvukauden aikana, ei kuitenkaan kahteen peräkkäiseen käsittelyyn.
Harmaahomeen torjunnassa tomaatilla on sallittua kolme käsittelyä vuodessa, josta
kaksi saa olla peräkkäisiä käsittelyjä. Teldor-käsittelyjä tulisi olla korkeintaan kolmasosa
kaikista harmaahomeen torjuntaruiskutuksista.

VAROAJAT:
Vihanneshedelmät, tarhapavut 1 vrk. Mansikka, tomaatti, yrtit, salaatit ja salaattikasvit
myös Brassicacea -heimosta 3 vrk. Muut marjat ja luumut 7 vrk. Viinirypäle 21 vrk

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 kg / 1 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

1–2 ruiskutusta kukinnan aikana

1,5 kg

Herukat

1–2 ruiskutusta kukinnan aikana

1,5 kg

Vadelma

1–2 ruiskutusta kukinnan aikana

1,5 kg

Tomaatti

1–3 ruiskutusta tarpeen mukaan

0,1 % liuos

Koristekasvit

1–2 ruiskutusta oireiden näkyessä

200–500 g/100m2

Tarkista ajantasaiset minor use -käyttöohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

TILT 250 EC

Viljojen sienitautien, golfkenttien nurmikon laikkutautien
sekä havupuiden taimitarhojen männynversosurman
ja talvituhosienien torjuntaan sekä Ramularia –sienen
torjuntaan sokerijuurikkaalla.
OMINAISUUDET:
Tilt on tunnettu ja paljon käytetty valmiste kasvitautien torjuntaan monilla eri kasveilla.
Sitä voidaan käyttää yksinään tai seoksena esimerkiksi strobiluriivalmisteiden (Mirador)
kanssa. Seoksella saadaan tehokkaasti estettyä resistenttien tautikantojen syntyä.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:
Tilt 250 EC:llä, kuten muillakin triatsoleilla, on myös kasvua säätävä vaikutus. Säätävän
vaikutuksen suuruus riippuu käyttöväkevyydestä, käyttökerroista, kasvin kehitysvaiheesta, ilmasto-olosuhteista ja kasvilajista. Tämä kannattaa huomioida, jos ainetta
käytetään seoksena kasvunsääteiden kanssa. Jaetussa käsittelyssä viljoilla ruiskutusväli
on n. 2 viikkoa. Käyttöohjeessa on yksityiskohtaiset ohjeet kasveittain samoin kuin
käytön rajoitukset.

VESIMÄÄRÄ:

TEHOAINEET
propikonatsoli 250 g/l

200–400 l/ha

Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

VAROITUKSET

5 l /4 kpl

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE:
Viljat

Pensomisvaiheen lopulta tähkälletuloon asti.
Härmän, ruostesienien, rengaslaikun, ohran
verkkolaikun, vehnän ruskolaikun (Septoria) ja
vehnän lehtilaikun torjunnassa kasvusto ruiskutetaan ensimmäisten tautilaikkujen ilmestyttyä.

0,5 l/ha tai
jaettuna
käsittelynä
0,25 + 0,25 l/ha

Sokeri
juurikas

Paras käsittelyajankohta on heti ensimmäisten
0,5 l/ha
oireiden ilmestyttyä lehtiin, yleensä heinäkuun
lopusta syyskuun alkuun asti. Jos heinä–elokuu ovat
sateisia, tarvitaan mahdollisesti kaksi käsittelyä.

Golfkenttien
nurmikot:

Ensimmäinen torjuntakäsittely tehdään lehtilaikkujen ilmestyessä. Valmistetta saa käyttää kolme
kertaa kasvukaudessa 2–4 viikon ruiskutusvälillä.

0,5 l/ha

Havupuiden Männynversosurman torjumiseksi taimet
taimitarhat: ruiskutetaan kolmen viikon välein 15.7.–15.9 välisenä
aikana. Talvituhosienten torjunnassa käsittely tulisi
tehdä mahdollisimman myöhään syksyllä, kuitenkin
ennen pysyvän lumen tuloa.

0,5 l/ha

Koristekasvit
kasvihuoneessa
(Minor use)

Seuraavien tautien torjuntaan: lehtilaikkutaudit
(kuten Alternaria spp., Colletotrichum spp.,
Cercospora spp., Mycosphaerella, Cladosporium,
Myrothecium, Ramularia ja Septoria), härmät,
ruosteet ja kukkahomeet (Colletotrichum spp. ja
Septoria, ei harmaahome). Ruiskutetaan, kun taudin
ensimmäiset oireet ilmaantuvat.

0,03–0,1 %
liuos

Koriste
kasvit
avomaalla
ja taimistotuotannossa
(Minor use)

Lehtilaikkutaudit, kuten Diplocarpon rosae,
Cladosporium, Ramularia ja Septoria, ruosteet ja
härmät sekä havukasvien taudit, kuten Phomopsis
spp., P. pseudotsugae (syyshaavakka), Sirrococcus
conigenus, Sphaeropsis sapinea, Gremmeniella
abietina (männynversosurma) ja Phacidium
infestans (männyntalvihome). Ruiskutetaan, kun
taudin ensimmäiset oireet ilmaantuvat.

0,125% liuos
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SATEENKESTO
Tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

KASVITAUTIEN TORJUNTA

TOPAS 100 EC

Mansikan, omenan, herukan ja karviaisen härmän torjuntaan
avomaalla sekä koristekasvien härmän ja ruostesienten
torjuntaan avomaalla ja kasvuhuoneissa. Munakoison,
paprikan, kurkun, melonin, kurpitsan, mansikan, tomaatin,
vesimelonin ja kesäkurpitsan härmän torjuntaan.
OMINAISUUDET:
Topasilla on tauteihin suojaava ja parantava vaikutus.

TEHOKKUUS:
Topas 100 EC tehoaa härmä- ja ruostesieniin, herukoiden ja karviaisen lehtilaikkutautiin.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Herukka- ja karviaispensaita ei saa käsitellä myöhemmin kuin viikon kuluttua kukinnan
päättymisestä. Tarvittaessa pensaat voi ruiskuttaa sadonkorjuun jälkeen. Rajoitus ei
koske taimistoja, joissa satoa ei korjata. Valmiste saattaa vioittaa nuoria ruusun versoja.
Pohjavesirajoitus.

VAROAJAT:
Herukat ja karviainen 20 vrk ja omena 14 vrk. Muilla kasveilla 3 vrk.

PAKKAUS / TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

Käyttöohje seuraavalla sivulla.

TEHOAINEET
penkonatsoli 100 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 3.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Yksi tunti ruiskutuksesta
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

KÄYTTÖOHJE:
Käyttökohde,
käsittelyjä/vuosi

Käyttöaika

Vesimäärä

Käyttömäärä,
-väkevyys

Mansikka, enintään
2 kertaa vuodessa

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä
kukinnan alussa. Uusintaruiskutus tarpeen mukaan
aikaisintaan 10 vrk kuluttua. Tarvittaessa kasvusto voidaan
ruiskuttaa kerran sadonkorjuun jälkeen

300–2000 l/ha

0,5 l/ha

Karviainen ja
herukat
enintään 2

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä noin
viikko ennen kukinnan alkamista, kuitenkin viimeistään
viikon sisällä kukinnan päättymisestä. Ruiskutus voidaan
uusia aikaisintaan 7 vrk kuluttua. Tarvittaessa kasvusto
voidaan ruiskuttaa kerran sadonkorjuun jälkeen.

500–1000 l/ha

0,5 l/ha

Omena,
enintään 3

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Ruiskutusväli vähintään 10 vrk.

250–1500 l/ha

0,5 l/ha

Koristekasvit,
enintään 2

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Ruiskutusväli vähintään 7 vrk.

Avomaalla

0,025 %

Kasvihuoneessa
Mansikka,
enintään 4

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä
kukinnan alussa. Uusintaruiskutus tarpeen mukaan
aikaisintaan 10 vrk kuluttua.

300–2000 l/ha

0,5 l/ha

Munakoiso,
enintään 3

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua..

500–1200 l/ha

0,5 l/ha

Meloni,
enintään 4

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua.

150–1200 l/ha

0,5 l/ha

Kurpitsa,
enintään 3

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua.

150–1200 l/ha

0,5 l/ha

Vesimeloni,
enintään 3

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Uusintaruiskutus aikaisintaan 10 vrk kuluttua.
Enintään kolme käsittelyä kasvukaudessa.

150–1000 l/ha

0,5 l/ha

Kesäkurpitsa,
enintään 4

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Uusintaruiskutus aikaisintaan 10 vrk kuluttua

150–1000 l/ha

0,5 l/ha

Kurkku,
enintään 4

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua

500–2000 l/ha

0,5 l/ha

Paprika,
enintään 4

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Uusintaruiskutus aikaisintaan 10 vrk kuluttua

500–1000 l/ha

0,5 l/ha

Tomaatti,
enintään 4

Ruiskutus ensimmäisten tautioireiden ilmestyessä.
Uusintaruiskutus aikaisintaan 8 vrk kuluttua

300–1200 l/ha

0,5 l/ha

Koristekasvit,
enintään 3

Ruiskutus tehdään ensimmäisten tautioireiden
ilmestyessä. Uusintaruiskutus aikaisintaan 7 vrk kuluttua.
Kasvihuone on tuuletettava perusteellisesti kasvinsuojeluainekäsittelyn jälkeen

0,025 %

Tuotteella myös Minor Use koivun, kuusen ja männyn paakkutaimille 31.12.2020 asti. Tarkista käyttöohjeet Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

VIBRANCE® TRIO

Uusi valmiste viljan peittaukseen kasvitauteja vastaan.
Kolmen eri vaikutustavan tehoaineen seos antaa
markkinoiden laajimman tehon sekä maalevintäisiä, että
siemenlevintäisiä kasvitauteja vastaan. Vibrance trio
tukee viljan juurien kasvua ja antaa pohjan huippusadolle.
OMINAISUUDET:
Vibrance® Trio tuo uusia ominaisuuksia syys- ja kevätvehnän, rukiin, syys- ja kevätohran
ja kauran peittaukseen. Sen sisältämä uusi SDHI-tehoaine sedaksaani on suunniteltu
erityisesti peittausainekäyttöön ja vahvuus on kasvin juuriston suojaamisessa maalevintäisiä kasvitauteja vastaan. Lisäksi se tukee juuriston kasvua ja vahvistaa kasvia
kestämään haastavia alkukasvukauden olosuhteita. Muut Vibrance® Trion tehoaineet
ovat laajasta tehosta useita eri fusarium-sienilajeja vastaan tunnettu fludioksoniili ja
nokitauteja tehokkaasta taltuttava tebukonatsoli.
Oheisessa taulukossa näkyvien tärkeimpien siemenlevintäisten kasvitautien lisäksi
Vibrance® Trio tehoaa mm. seuraaviin tauteihin: Vehnän ruskolaikku, tyvitauti (Rhizoctonia cerealis) ja taimipolte (Rhizoctonia solani). Ohran verkkolaikku, tyvi- ja lehtilaikku,
kätkönoki ja pahkasieni (Typhula incarnata). Kauran lehtilaikku sekä rukiin korsinoki.
Vibrance® Trion käyttö ei estä myöhemmin kasvukaudella muiden SDHI-tehoaineluokan
valmisteiden käyttöä. SDHI-tehoaine sedaksaania ei käytetä muualla kuin peittausaineissa. Se ei liiku kasvissa osasta toiseen niin että se kasvattaisi riskiä resistenssien tautikantojen kehittymiselle, vaikka kasvitautien torjuntaruiskutus tehdään SDHI-valmisteella.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 2 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Vilja peitataan nestepeittauslaitteessa kyseisen laitteen käyttöohjeen mukaisesti ulkona
tai rakennuksessa, jossa on hyvä tuuletus. Koska eri valmisteiden juoksevuus vaihtelee ja
lämpötila vaikuttaa annostelupumppujen kapasiteettiin, on peittauslaitteisto kalibroitava
ennen peittaustyön aloitusta. Valmistetta voi käyttää 0 °C asti.
Käyttömäärä on kauralla 150 ml/100 kg ja muilla viljoilla 200 ml/ 100 kg

TEHOAINEET
sedaksaani 25 g/l
fludioksoniili 25 g/l
tebukonatsoli 10 g/l
Sedaksaani kuullu FRAC luokituksen
mukaan tehoaine ryhmään 7, fludioksoniili FRAC tehoaineryhmääön 12 ja
tebukonatsoli FRAC tehoaineryhmään 3.

VAROITUKSET
Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi valmisteella peitattua
siementä ei saa kylvää tärkeille tai muilla
vedenhankintakäyttöön soveltuvilla
pohjavesialueille (pohjavesialueluokat
I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on
jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen peitatuilla siemenillä viljelemätön
suojavyöhyke.
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

TEHO:
Vibrance® Trio teho tärkeimpiin siemenlevintäisiin tauteihin:
Tuote
Vibrance® Trio

Itävyyttä
alentavat sienet
(Fusarium spp.)

Vehnän
Haisunoki

Vehnän
Lentonoki

Ohran
Lentonoki

Ohran
Viirutauti

Kauran
Avonoki

Syysviljat
Lumihome

x

x

x

x

x

x

x

Viljelijän Avena Berner edustaa ruotsalaisia Norogard-nestepeittauslaitteita. Ne on suunniteltu varmatoimisiksi
ja helppokäyttöisiksi ja niissä voidaan käyttää kaikkia nestepeittausaineita. Peittaustyön laatu on paras
mahdollinen. Laitteisiin voi tutustua valmistajan kotisivuilla osoitteessa: www.norogard.se.
Bernerillä peittauslaitteista vastaa Asmo Saarinen (p. 0500 703 420).
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

ZAFTRA AZT 250 SC

Kasvitautien torjuntaan useille erikoiskasveille sekä
kaikille viljoille ja siemenheinälle.
OMINAISUUDET:
Atsoksistrobiini vaikuttaa systeemisesti kasvissa ja se läpäisee myös lehdet. Atsoksistrobiini kuuluu strobiluriinien tehoaineryhmään. Strobiluriinit ehkäisevät sienen hengitystä
ja energiantuotantoa. Strobiiluriini-ryhmä vaikuttaa hyvin joidenkin tautien itiöiden
itämisen estäjänä. Zaftra-valmistetta on ensisijaisesti käytettävä ennaltaehkäisevästi
ja taudin alkuvaiheessa. Paras torjuntateho saadaan, jos valmistetta käytetään heti,
kun tauti havaitaan tai olosuhteiden ollessa sellaiset, että riski tautien esiintymiselle
on olemassa. Vaikutus kestää 2–3 viikkoa. Paras teho saavutetaan tekemällä käsittely
tautisaastunnan alkamisvaiheessa heti, kun ensimmäiset merkit tulevat näkyviin tai kun
on riski tautisaastunnalle. Tarve riippuu sääoloista ja tautipaineesta. Suurinta sallittua
annosta käytetään, kun tautipaine on suuri, viljellään taudeille arkoja lajikkeita, kasvusto
on rehevä ja/tai ruiskutusolosuhteet ovat epäedulliset. Voidaan yhdistää useimpiin
rikkakasvien, hyönteisten ja kasvitautien torjuntaan tarkoitettuihin kasvinsuojeluaineisiin
sekä kasvunsääteisiin.

TEHOKKUUS:
Zaftra AZT 250 SC tehoaa seuraaviin tauteihin:
Härmän ja ruostetaudit kaikilla viljalajeilla, ruskolaikku, syysvehnän-harmaalaikkutauti
ja vehnänlehtilaikkutauti syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikku ja rengaslaikku ohralla,
kauran lehtilaikku, rukiin rengaslaikku, ränsistymistä edistävät homesienet kaikilla
viljoilla, lumihome syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutaudit sekä härmä siemenheinällä,
lehtipolte perunalla, naatti- ja harmaahome sipulilla (myös valko-, salotti-, salaatti-,
varhais- ja ruohosipuli), ruoste ja harmaahome purjolla, Alternaria-sienien ja härmän
porkkanalla, persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla, lehtilaikkutaudit varsisellerillä,
lehtilaikkutaudit ja pahkahome tillillä, Alternaria-sienet ja kalkkihome kaalikasveilla
(puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, parsa-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienet kiinankaalilla, Alternaria- lantulla ja nauriilla, lehtihome salaatilla,
lehtilaikkutaudit, härmä ja ruosteet sokeri- ja punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikku, harmaahome ja härmä mansikalla, lehtilaikkutaudit, härmä, ruoste ja lehtihome herneellä,
ruoste ja laikkutauti pavulla, mustalaikku ja pahkahome ristikukkaisilla öljykasveilla sekä
männynkariste metsätaimitarhoissa.

RESISTENSSIN HALLINTA:
Resistenssiriskin välttämiseksi valmistetta käytetään tankkiseoksena tai ohjelmassa
jonkin muun eri tavalla vaikuttavan aineen kanssa. Viljalla suositellaan aina tankkiseosta
esim. Proline –valmisteen kanssa.

VAROAJAT:
Purjo 42, viljat sekä tuleentuneena korjattava herne ja papu 35, sokeri- ja punajuuri,
lanttu sekä nauris 30, siemenheinä sekä ristikukkaiset öljykasvit 28, peruna, varastosipuli
(myös valko-, salotti- ja salaattisipuli), kaalit (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, parsa-,
sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), kiinankaali, varsiselleri, tilli, salaatti, persilja sekä ilman
palkoja tai sen kanssa korjattava tuoreherne 14, porkkana, juuripersilja sekä palsternakka
10, palkoineen korjattava papu sekä varhais- ja ruohosipuli 7 ja mansikka 3 vrk.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:
Paras teho saavutetaan tekemällä käsittely tautisastunnan alkamisvaiheessa heti, kun
ensimmäiset taudinoireet tulevat näkyviin tai kun risti tautisaastunalle on ilmeinen.
Samalla viljelyksellä saa valmistetta käyttää korkeintaan kaksi kertaa ja korkein yhteenlaskettu käyttömäärä on 2,0 l/ha kasvukauden aikana.
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TEHOAINEET
atsoksistrobiini 250 g/l
Tuote kuuluu FRAC:n luokituksen mukaan
tehoaineryhmään 11.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KASVITAUTIEN TORJUNTA
KÄYTTÖOHJE:
Viljelykasvi

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Syys- ja kevätvehnä

Härmä torjutaan pensomisen lopulta tähkälletulovaiheeseen
saakka taudin esiintymisestä riippuen. Laikkutautien paras
torjunta-aika on yleensä tähkälletulovaiheessa.

0,25–0,5 l/ha + seoskumppani

Ohra

Korrenkasvun aikana, tavallisesti lippulehtivaiheessa.

0,25–0,4 l/ha + seoskumppani

Kaura

Korrenkasvun aikana, viimeistään ennen kukintaa.

0,25–0,4 l/ha + seoskumppani

Ruis ja ruisvehnä

Tautien esiintymisen alkuvaiheessa korrenkasvun aikana.

0,25–0,5 l/ha + seoskumppani

Syys- ja ruisvehnä sekä ruis

Lumihometta vastaan syksyllä kasvukauden päättyessä, kun
oraiden kasvu hidastuu. Käsittely tulee tehdä ennen pysyvän
lumen tuloa lämpötilan ollessa yli 0 °C.

0,4 l/ha tankki-seoksena
muun lumihomeen torjuntaan
hyväksytyn valmisteen kanssa

Siemenheinä

Korrenkasvun aikana, tavallisesti lippulehtivaiheessa.

0,8–1,0 l/ha tai 0,3–0,4 l/ha
+ seoskumppani

Peruna

Ensimmäisten taudinoireiden ilmaantuessa yhdessä
perunaruton torjuntaan hyväksytyn valmisteen kanssa,
tavallisesti heinä-elokuussa. Käsittelyjen väli 14 vrk.

0,5 l/ha + esim. Shirlan

Sipuli (myös valko-, salotti-,
salaatti-, varhais-ja ruohosipuli)

4–6 –lehtiasteelta lähtien 7–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena
tai ohjelmassa jonkin muun tarkoitukseen hyväksytyn
valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Purjo

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
12–21 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Porkkana, persilja, juuripersilja,
palsternakka ja tilli

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
7–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Varsiselleri

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
12–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Kaalikasvit (puna-, valko-, kukka-,
savoy-, ruusu-, parsa-, sinappi(rucola) ja lehtikaali) ja kiinankaali

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
12–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Lanttu ja nauris

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
21 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin muun
tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa

0,8–1,0 l/ha

Salaatti

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
7–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Sokeri- ja punajuurikas

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
21 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin muun
tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,5–1,0 l/ha

Mansikka

Viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmantuessa
7–14 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha tai 0,1 l/100 l vettä

Tuleentuneena korjattavat herne
ja papu

Viimeistään tautisaastunnan alussa täyskukinnan aikaan
14 vrk:n väliajoin.

0,5–1,0 l/ha

Ilman palkoja tai niiden kanssa
korjattava tuoreherne sekä
palkojen kanssa korjattava papu

Viimeistään tautisaastunnan alussa täyskukinnan aikaan
14–21 vrk:n väliajoin tankkiseoksena tai ohjelmassa jonkin
muun tarkoitukseen hyväksytyn valmisteen kanssa.

0,8–1,0 l/ha

Ristikukkaiset öljykasvit

Täyskukinnan aikaan ennen kukinnan päättymistä.

0,8–1,0 l/ha

Metsätaimitarhat

Ensimmäinen käsittely tehdään heinäkuussa. Käsittelyjen
välin on oltava vähintään 3-4 viikkoa. Käsittelyaika on
loppukesällä ja alkusyksyllä. Paljasjuurisilla taimilla korkeintaan 2 käsittelyä/kasvatuskausi. Paakkutaimilla korkeintaan
5 käsittelyä, sateisena kasvukautena tosin korkeintaan
3 käsittelyä/kasvatuskausi. Jos torjuntaohjelmassa on
enemmän kuin 3 käsittelyä, tulee ohjelmaan sisältää myös
toisen tyyppisiä tautien torjuntaan tarkoitettuja valmisteita.

1,0 l/ha
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KASVITAUTIEN TORJUNTA

ZORVEC ENICADE*

Perunaruton torjuntaan perunalla.
TEHOAINEET

OMINAISUUDET:
Zorvec Enicade on nestemäinen ja helppokäyttöinen perunan kasvitautien torjunta-aine.
Valmisteen tehoaika perunaruttoon on pitkä ja uuden kasvun suoja on tehokkain kilpailijoihin verrattuna. Käyttämällä Zorvec Enicadea normaalissa ruttopaineessa voidaan
saada 3-4 päivää enemmän suoja-aikaa verrattuna ruton torjunnan standardiohjelmiin.
Kovassa ruttopaineessa valmisteesta saatava hyöty kasvaa vielä entisestään huippuvarman tehon takia ja näkyy parantuneena satotasona. Parhaan tehon saat, kun käytät
Zorvec Enicadea ennakoivasti perunaruton torjuntaan. Zorvec Enicadea tulee aina
käyttää seoksena perunaruton torjunta ohjelmassa eri tavalla perunaruttoon vaikuttavan
valmisteen kuten Leimayn kanssa.

TEHOKKUUS:
Zorvec Enicade tehoaa erinomaisesti perunaruttoon sen kaikissa kehitysvaiheissa.
Valmisteen teho lehti- ja varsiruttoon on erinomainen. Valmiste ei tehoa mukularuttoon
eikä lehtipoltteeseen.

SÄILYTYS:
Valmiste on suojattava jäätymiseltä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1L

KÄYTTÖVINKIT:
Käyttö: Suositellaan käytettäväksi Zorvec Enicade 0,15 l/ha + Leimay 0,3 l/ha -seosta.
Ruiskutusväli 7-10 vrk. Lyhyempää ruiskutusväliä käytetään kovassa ruttopaineessa.
Ruiskutuksista maksimissaan 1/3 voidaan käyttään Zorvec Enicadia (esim. kahdessa
ruiskutuksesta kuudesta). Paras käyttöajankohta on kun 50 % kasvustosta kohtaa
rivivälissä ja ruiskutus tehdään ennakoivasti ennen tauti-infektion alkua. Zorvec Enicade soveltuu ruiskutusohjelmissa parhaiten toiseen ja/tai kolmanteen ruiskutukseen.
Valmistetta ei saa käyttää, kun tauti on jo levinnyt kasvustossa. Sekoitettava huolellisesti
ennen käyttöä.
Formulaatti: OD, öljymäinen neste
Säilytetään 0–30 °C:ssa kuivissa olosuhteissa.

KÄYTTÖOHJE:
Peruna

0,15 l / ha

*Valmiste tulee markkinoille myyntiluvan saatuaan
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oksatiapiproliini 100 g/l
Tuote kuuluu FRAC-luokitukseen 49
(piperidinyl thiazole isoxazoline)

SATEENKESTO
0,5 h

KASVUNSÄÄTEET & KIINNITTEET & KARKOTTEET

B-NINE SG

Koristekasvien kasvun säätelyyn kasvihuoneissa.
OMINAISUUDET:
B-Nine SG valmisteella käsitellyt kasvit kehittyvät muodoltaan tiiviimmiksi ja lyhyemmiksi
kuin käsittelemättömät. Käsittely parantaa kasvien kykyä sietää kuljetusta ja tummentaa
lehtien väriä. Valmiste liukenee täysin veteen.

TEHOKKUUS:
B-Nine SG on paikallissysteeminen, vaikuttaa kasveihin ainoastaan lehtien kautta ja
pääsee kasviin ilmarakojen kautta. Mitä pidempään lehdet pysyvät kosteina ruiskutuksen
jälkeen sitä paremmin tehoaine imeytyy.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:
B-Nine SG käsittelyssä lehtien on oltava kuivia, kasvien on oltava hyvässä kasvussa ja
hyvässä nestejännityksessä. Käsittelyä kirkkaassa auringonpaisteessa tulee välttää.
Sopivin ruiskutuslämpötila on 15–20 °C. Nuppu- tai kukka-asteella olevien kasvien
käsittelyä tulee välttää vioitusvaaran takia. Ennen uusien kasvilajien tai -lajikkeiden
ruiskuttamista tai jos kasvuolot ovat aiemmasta poikkeavat, on syytä ensin ruiskuttaa
vain muutama kasvi niiden kestävyyden varmistamiseksi. Valmiste sisältää kiinnitteen,
joten sitä ei tarvitse lisätä.

TEHOAINEET
daminotsidi 850 g/kg

VESIMÄÄRÄ:
75–200 ml/m²

KÄYTTÖMÄÄRÄ:
Kasvilajikohtaista tarkkaa käyttömäärää ei voida antaa, koska käyttömäärään vaikuttaa
kasvilajin lisäksi lajike, kasvuolot (mm. kosteus, lannoitus, lämpötila ja valon määrä),
ruiskutustekniikka, ruiskutuksessa käytettävä vesimäärä, ruiskutuskertojen määrä ja
ruiskutusvälit, kasvin kehitysaste ensimmäisessä ruiskutuksessa sekä se, minkälaiseksi
kasvi halutaan kasvattaa.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
B-Nine SG ruiskutuksen jälkeen kasvit saa kastella aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.
Käsittely voi myöhästyttää joidenkin lajien ja lajikkeiden kehitystä. Valmistetta ei saa
käyttää syötäviksi tarkoitettujen kukkien tuotannossa. Suurin sallittu käyttömäärä B-Nine
SG:tä on 5 kg/ha/käyttökerta. Suurin sallittu käyttömäärä samalle kasvustolle on 15kg/
ha/kasvukausi. Valmistetta ei saa yhdistää muihin kasvinsuojeluaineisiin, lannoitteisiin
eikä hivenaineisiin, ellei sitä erikseen suositella.

VAROAIKA:
Työhygieeninen varoaika on 24 tuntia.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
500 g/ 10 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Ruukkukasvit

0,1–0,4 % (10–40 g / 10 l vettä)

Kasvit ruiskutetaan tippumispisteeseen asti.

Kesäkukat

0,3–0,6 % (30–60 g / 10 l vettä)

Kasvit ruiskutetaan tippumispisteeseen asti.

Leikkokrysanteemi

0,05–0,5 % (5–50 g / 10 l vettä)

Käsittely tehdään nuppujen muodostumisen jälkeen, 2–3 vrk ennen
nuppujen poistoa.
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CERONE®

Kasvunsääde ohralle, vehnälle ja rukiille.
Minor use -käyttökohteet: kukkien ja raakileiden
harventamiseen omenan ja päärynän viljelyssä.
Kasvunsäätöön ruukkukasveilla ja kesäkukilla
kasvihuoneessa.
OMINAISUUDET:
Cerone on tehokas kasvunsääde ohralle, rukiille ja vehnälle myöhäisessä kasvunsäädekäsittelyssä. Se lyhentää kortta tehokkaasti vahvistaen samalla korren lujuutta. Cerone
imeytyy kasveihin lehtien, korren tai varren kautta. Käsiteltävän kasvuston tulee olla
terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta ja
ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa
ruiskuttaa. Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta. Cerone voidaan
ruiskuttaa seoksena kasvitautiaineiden ja hyönteisten torjuntaan käytettävien aineiden
kanssa. Sitä ei saa yhdistää rikkakasvien torjuntaan käytettäviin kasvinsuojeluaineisiin
eikä kupari- ja rikkivalmisteisiin.

TEHOAINEET
etefoni 480 g/l

TEHOKKUUS:
Paras tulos saadaan ruiskuttamalla aamulla tai aamupäivällä kirkkaalla säällä lämpötilan
ollessa 12–15 astetta (vähintään 10 ja enintään 24 astetta) ja suhteellisen kosteuden
ollessa 80–90 %. Vähäinen aamukaste ei heikennä tulosta. Soveltuu erityisesti
heikkokortisille lajikkeille silloin, kun maan hyvä kasvukunto ja kasvukauden sääolot
lisäävät viljan lakoriskiä. Vaikutus eri ohralajikkeisiin voi vaihdella. Valmisteen käytön
seurauksena viljan tuleentuminen voi viivästyä 1–2 päivää. Valmistetta saa käyttää viljoilla
aikaisintaan 10 vrk:n kuluttua rikkakasviruiskutuksesta. Urea- ja Cerone-käsittelyn väli
on kolme päivää. Ei rajoita olkien käyttöä.

VESIMÄÄRÄ:
200–300 l/ha.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Neljä tuntia ruiskutuksesta.

KÄYTTÖVINKKI:
Ruiskutettaessa valmistetta viljoilla yhdessä kasvitautien torjuntaan tarkoitetun aineen
kanssa yllä mainituista Ceronen annoksista vähennetään 1 dl/ha. Ohralla suurin annos
seoksissa on 0,5 l/ha.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Käytettävä ennen tähkän esille tuloa.

KÄYTTÖOHJE:
Rehuohra ja
kevätvehnä

Lippulehtivaiheessa ennen tähkälle tuloa. Suuressa laonriskissä
ohra voidaan ruiskuttaa jo 2-solmuasteelta.

Cerone 0,3–0,7 l/ha TAI
Cerone 0,2–0,3 l/ha + Sonis 0,1–0,15 l/ha.
Seoksen max. annos 0,4 l/ha.

Mallasohra

Lippulehtivaiheessa ennen tähkälle tuloa. Suuressa laonriskissä
voidaan ruiskuttaa jo 2-solmuasteelta.

Cerone 0,3–0,4 l/ha TAI
Cerone 0,2 + Sonis 0,1 l/ha. Ceronea ei
suositella käytettäväksi lyhytkortisilla
lajikkeilla.

Lippulehtivaiheessa ennen tähkälle tuloa. Suuressa laonriskissä
Ruis
(populaatiorukiit) voidaan ruiskuttaa jo 2-solmuasteelta.

Cerone 0,75-1,5 l/ha TAI
Cerone 0,4–0,5 l/ha + Sonis 0,1–0,3 l/ha.
Seoksen max. annos 0,7 l/ha.
Hybridirukiilla on suositeltavaa käyttää
alhaisempia annoksia.

Syysvehnä

Cerone 0,5–1,0 l/ha TAI
Cerone 0,3–0,4 l/ha + Sonis 0,1–0,2 l/ha.
Seoksen max. annos 0,5 l/ha.

Lippulehtivaiheessa ennen tähkälle tuloa.

Tarkista Minor use -käyttöohjeet kasvinsuojeluainerekisteristä.
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DASSOIL

Dassoil on kiinnite, jota käytetään rikkakasvitehon parantamiseksi mm. Broadway- ja Galera -valmisteiden kanssa.
OMINAISUUDET:
Dassoil on ioniton ja vesiliukoinen kiinnite, jota käytetään parantamaan rikkakasviaineiden tehoa. Vaikuttavana aineena Dassoil-kiinnitteessä on alkyylifenolialkoksylaatti.
Aine tarttuu hyvin kasvien pintaan ja rikkakasviaineista saadaan paras mahdollinen teho.

RUISKUTUSNESTEEN VALMISTUS:
Täytä ruiskun tankki vedellä ja lisää tarvittava määrä rikkakasviainetta. Kun kasvinsuojeluaine on sekoittunut veteen, lisää Dassoil sekoituksen ollessa käynnissä. Jatka
sekoittamista ruiskutuksen loppuun saakka.

KÄYTTÖMÄÄRÄ:
Dassoilin käyttömäärä on 1–5 dl/ha. Annos riippuu mm. ruiskutyypistä, käytettävästä
vesimäärästä sekä rikkakasvien vahakerroksen paksuudesta. Suurempaa kiinnitemäärää
tarvitaan, jos ruiskutusta edeltävä ajanjakso on ollut lämmin ja kuiva tai kun torjutaan
heinämäisiä rikkakasveja. Tarkista Dassoilin määrä aina käytettävän valmisteen käyttöohjeesta, jonka kanssa aiot kiinnitettä käyttää.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna. Pidä poissa lämpölähteistä. Varastoi alkuperäispakkauksessa, 0–30 °C:n lämpötilassa. Pakkaus on säilytettävä suljettuna lasten
ulottumattomissa. Säilytettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja rehuista.

KÄYTTÖOHJE:
Broadway

0,5 l/ha

Galera

0,1–0,3 l/ha
Annos riippuu mm. ruiskutyypistä, käytettävästä vesimäärästä
sekä rikkakasvien vahakerroksen paksuudesta.
Suurempaa kiinnitemäärää tarvitaan, jos ruiskutusta edeltävä
ajanjakso on ollut lämmin ja kuiva.

Muut valmisteet

0,1–0,3 l/ha
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FAZOR

Kasvunsääde, joka estää varastoitavan sipulin kasvun
varastoinnin aikana.
OMINAISUUDET:
Fazor on kasvunsääde nykyaikaiseen sipulinviljelyyn. Valmisteella käsitelty sipuli ei ala
varastoinnin aikana kasvaa. Kotimainen sipuli säilyy pitkään varastossa ja lämpimään
tuotuna, jopa uuteen satoon saakka.

TEHOKKUUS:
Sipulikasvusto ruiskutetaan elokuussa 7–14 vuorokautta ennen nostoa, kun varret ovat
vielä vihreitä ja korkeintaan 50 % varsista on kaatunut.

RUISKUTUSOLOSUHTEET:
Sadetta ei saa tulla eikä kasvustoa sadettaa 24 tunnin sisällä käsittelystä.

VESIMÄÄRÄ:
Vettä käytetään 500–600 l/ha.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmistetta saa käyttää ainoastaan yli tammikuun varastoitavalle sipulille.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

TEHOAINEET
maleiinihydratsidi 600 g/kg

5 kg / 2 kpl

KÄTTÖVINKIT:
Fazor imeytyy sipuliin vihreiden varsien kautta. Älä ruiskuta sipulia aikaisemmin kuin
kaksi viikkoa ennen sadon valmistumista, koska muuten voi esiintyä liiaksi pehmenneitä
sipuleita. Käsittelyn ja varsien listimisen välinen aika on oltava vähintään 4 vuorokautta.
Ruiskutuksen jälkeen tulisi olla poutaa vuorokausi. Jos sipuli on heikkokuntoista, ei
käsittelyä saa tehdä. Fazoria ei saa ruiskuttaa seoksena muiden valmisteiden kanssa.

VAROITUKSET

KÄYTTÖOHJE:
Vähintään
helmikuun alkuun
varastoitavalle
istukassipulille
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7–14 vuorokautta ennen nostoa, kun varret
ovat vielä vihreitä ja korkeintaan 50 %
varsista on kaatunut

3,5–4 kg/ha

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KASVUNSÄÄTEET & KIINNITTEET & KARKOTTEET

KORRENSÄÄDE 5C LIMIT

Syys- ja kevätvehnän, rukiin ja kauran kasvun säätelyyn
ja lakoutumisen estämiseen sekä koristekasvien kasvun
säätelyyn kasvihuoneessa.
OMINAISUUDET:
Korrensääde 5C Limit on edullinen kasvunsääde kaikille syysviljoille, myös ruisvehnälle
sekä kevätvehnälle että -rukiille, kauralle ja koristekasveille. Syysviljoilla ja kevätvehnällä
aikainen ruiskutus pienellä annoksella lisää pensomista, jolloin kasvin yhteyttämisteho
paranee.

TEHOKKUUS:
Paras laonestovaikutus saadaan, kun ruiskutus tehdään viljan 1-solmuasteella. Käytännössä ruiskutus tehdään seoksena viljan rikkakasvitorjunnan kanssa tai yksinään
viimeistään viljan 1-solmuasteella. Koristekasveilla aikainen käsittely lisää sivuversojen
määrää ja myöhäisempi käsittely lyhentää pääasiassa versojen pituutta.

KÄSITTELYOLOSUHTEET:
Korrensääde 5C Limit valmisteella ei pidä ruiskuttaa heikkokuntoista kasvustoa tai
poudanaralla maalla kasvavaa viljaa. Koristekasvien tulee olla hyvässä nestejännityksessä
ja kasvualustan on oltava kostea. Koristekasveilla käsittelyn jälkeen voi esiintyä ohimenevää kloroosia ja suuremmat käyttömäärät voivat aiheuttaa vioituksia. Älä ruiskuta
koristekasveja kirkkaalla auringonpaisteella.

TEHOAINEET
klormekvattikloridi 460 g/l

VESIMÄÄRÄ:
Viljoilla 200–400 l/ha.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Ohralle valmistetta ei saa käyttää. Syysviljat on ruiskutettava ennen kesäkuun alkua ja
kevätviljat ennen heinäkuun alkua (yleensä 25.6. mennessä). Viljan olkia ei saa käyttää
lypsykarjan rehuksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta.

VAROAJAT:

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Viljat on ruiskutettava viimeistään viljan 1-solmuasteella.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Syysvehnä

BBCH 25-32

1,7–2,5 l/ha

Kevätvehnä

BBCH 25-31

0,8–1,7 l/ha

Ruis

Rukiilla voidaan ruiskutusnesteeseen lisätä Sito Plus -kiinnitettä 0,3–0,5 l/ha, mikäli
valmistetta ei ruiskuteta seoksena jonkun muun valmisteen kanssa.

1,7–2,5 l/ha

Kaura

BBCH 25-32. Rukiin käsittelyssä ruiskutusnesteeseen voidaan lisätä 0,3–0,5 l/ha Sito
Plus -kiinnitettä, jos valmistetta ei ruiskuteta seoksena muun tuotteen kanssa.

1,7–2,5 l/ha

Koristekasvit

Kasvilajin mukainen annos ja käsittelyjen määrä kerrottu myyntipäällyksen tekstissä.
Tutustu siihen ennen käyttöä.
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SILWET GOLD

Erikoiskiinniteaine kasvinsuojeluaineille ja lehtilannoitteille.
OMINAISUUDET:
Silwet Gold on silikonipohjainen kiinnite, joka poistaa pintajännityksen vesiliuoksista
huomattavasti tehokkaammin kuin perinteiset kiinnitteet. Ruiskutus¬nesteen levitystasaisuus kasvin pinnalla paranee huomattavasti. Pisarat leviävät tehokkaasti kasvin
pinnalla myös kohteisiin joita on tavallisesti vaikea saada kä¬siteltyä, esim. suppulehdet
ja kukinnot. Parantunut levitystasaisuus mahdollistaa myös pienemmän vesimäärän
käytön. Sateenkestävyys paranee, kun valmiste leviää tasaisesti kasvin pinnalle ja
imeytyy sekä kuivuu nopeammin.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 10 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Silwet Goldia käytetään tankkiseoksissa yleensä 0,025-0,1 % väkevyytenä. Väkevyys
riippuu käytettävästä vesimäärästä, kasvinsuojeluaineesta, lehtilannoitteesta sekä
käsiteltävästä kasvista. Tyypillinen käyttöväkevyys kasvitauti- ja tuholaisaineiden sekä
lehtilannoitteiden kanssa on 0,025-0,075 % välillä. Kun Silwet Goldia käytetään tankkiseoksessa rikkakasviaineiden ja kasvunsääteiden kanssa, on suositeltu käyttöväkevyys
0,025-0,1 %. Ennen Silwet Goldin käyttöä tulee tankkiseosta kokeilla pienellä alalla
mahdollisten vioitusten havaitsemiseksi. Silwet Gold toimii parhaiten pH:n ollessa 5-8:n
välillä. Näissä pH-lukemissa oleva ruiskutusneste tulee käyttää 24 tunnin kuluessa
sekoittamisesta.
Torjunta-ajankohdat ja varoajat on määritetty kulloinkin Silwet Goldin kanssa tankkiseoksena käytettävän valmisteen myyntipäällyksessä. Mansikkapunkkiaineiden tehoa
voidaan parantaa käyttämällä ruiskutuksissa Silwet Gold -kiinnitettä. Lisää perunaseitin
torjunnassa Moncut- ja Rizolex- valmisteiden peittausliuokseen 0,01% Silwet Goldia.

KÄYTTÖOHJE:
Mansikka

Mansikkapunkki: 0,025–0,05 % (25–50 ml vettä)
Harmaahome- ja tuholaisruiskutukset: 0,025–0,05 %
vesimäärän ollessa 60–70 % normaalisti käytetystä.

Marjapensaat

0,025–0,05 % vesimäärän ollessa 200–800 l/ha.
Vesimäärä riippuu torjuntakohteesta.

Hedelmäpuut

0,025–0,05 % vesimäärän ollessa 60–70 % normaalisti
käytetystä.

Vihannekset

0,025–0,05 % vesimäärän ollessa 200–300 l/ha.

Koristekasvit

0,01–0,05 %

Rypsi ja rapsi

0,1 l Silwet Goldia 150–200 litraan vettä

Lehtilannoitteet

0,025–0,05 % vesimäärän ollessa 60–70 % normaalisti
käytetystä
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SITO PLUS

Kiinniteaine kasvinsuojeluaineiden tehon lisäämiseksi.
OMINAISUUDET:
Sito Plus on etoksoloitua alkoholia sisältävä vaahtoamaton kiinniteaine, joka parantaa
kasvinsuojeluaineiden tehoa. Tuotteen käyttömäärä vaihtelee käyttökohteittain.

KÄYTTÖ:
Sito Plus käytetään mm. seuraavien pienannosaineiden kanssa:Twist Combo, Classic Star
HL, Premium Classic SX, Gratil ja Titus WSB. Käyttömäärä on 0,1-0,2 l/ha. Korrensääde
5 C Limitin kanssa käytettynä Sito Plussan käyttömäärä on 0,3-0,5 l/ha. Glyfosaattivalmisteiden kanssa Sito Plussan käyttömäärä on 0,5 l/ha etiketissä mainituissa käyttökohteissa. Sito Plus sopii käytettäväksi myös muiden kasvinsuojeluaineiden kanssa,
mikäli kiinniteaineen käyttö on tarpeen.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 4 kpl

KÄYTTÖVINKIT:
Sito Plus lisätään ruiskun säiliöön voimakkaasti sekoittaen kasvinsuojeluaineen lisäämisen jälkeen, kun säiliössä on tarvittava määrä vettä.

KÄYTTÖOHJE:
Pienannosaineet

0,1–0,2 l/ha

Korrensääde 5C Limit

0,3–0,5 l/ha

Glyfosaattivalmisteet

0,5 l/ha

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.
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SONIS

Kasvunsääde lakoutumisen estoon viljoilla sekä timotein
ja nurminadan siemenviljelyksillä.
OMINAISUUDET:
Sonis on tehokas kasvunsääde, joka vahvistaa kortta, rajoittaa pituuskasvua ja vahvistaa
juuristoa. Valmiste imeytyy kasveihin lehtien ja korren kautta. Käyttämällä Sonista jo
aikaisessa korrenkasvuvaiheessa, saadaan solmuväliä lyhennettyä ja kortta paksunnettua. Se onkin paras torjunta-aika laon torjunnassa. Lippulehtivaiheessa ruiskutus
lyhentää enää ylintä solmuväliä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET:
Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla
kasvavaa ja/tai kuivuudesta, märkyydestä, ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta
stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Jo lakoontuneeseen kasvustoon
valmiste ei enää vaikuta. Parhaat ruiskutusolot ovat aamulla tai aamupäivällä lämpötilan
ollessa +10 – +24 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa yli 50 %. Sade 4 tunnin
kuluessa ruiskutuksesta huonontaa tehoa, mutta vähäinen aamukaste ei. Käsittelyä ei
saa tehdä helteellä eikä kuivissa oloissa. Soveltuu erityisesti heikkokortisille lajikkeille
silloin, kun maan hyvä kasvukunto ja kasvukauden sääolot lisäävät viljan lakoriskiä.
Vaikutus eri viljalajikkeisiin voi vaihdella. Suuremmat Sonis-annokset voivat viivästyttää
ohran tähkälletuloa, etenkin korrenkasvun lopulla käytettäessä.

TEHOAINEET
trineksapakki-etyyli 250 g/l

VESIMÄÄRÄ: 200–300 l/ha
VAROAJAT: Käytettävä ennen tähkän/röyhyn esille tuloa.
PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS: 5 l / 4 kpl
KÄYTTÖVINKKEJÄ:
Ruiskutettaessa valmistetta yhdessä kasvitautien torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden kanssa vähennetään Sonis-valmisteen määrästä 0,1 l/ha. Alin
käyttömäärä tankkiseoksissa on kuitenkin 0,1 l/ha. Erityisen rehevässä syysviljassa
klormekvattikloridiruiskutus viljan 1-solmuvaiheessa voi olla tarpeen riittävän lujan
korren saavuttamiseksi. CCC-ruiskutuksen jälkeen tapahtuvassa Sonis-käsittelyssä ei
tule käyttää kaikkein suurimpia annoksia.

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

SATEENKESTO
Neljä tuntia ruiskutuksesta.

Soniksen voi ruiskuttaa tankkiseoksena rikkakasvien torjuntaan käytettävien pienannosaineiden sekä MCPA:n kanssa. Ruiskutettaessa tankkiseoksena muiden fenoksihappovalmisteiden kanssa vioitusriski kasvaa altistavissa olosuhteissa. Soveltuu yhdistettäväksi kasvitautien ja tuhohyönteisten torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden
sekä kelaattimuodossa olevien lehtilannoitteiden kanssa. Seoksia kasvitautiaineen
kanssa on vältettävä Sonis-valmisteelle aroilla lajikkeilla. Sonis-valmistetta ei saa käyttää
tankkiseoksena Stereo 312.5 EC -valmisteen kanssa. Sekoitusmahdollisuus koskee
yhtä tuotetta kerrallaan, ja se on tarkistettava k.o. valmisteen myyntipäällyksestä tai
markkinoijan ohjeista. Seokset on ruiskutettava heti yhdistämisen jälkeen.
Soniksen ja Ceronen sekoitus on kustannustehokas ratkaisu, jossa molempia valmisteita
käytetään pieni määrä.

KÄYTTÖOHJE:
Syysvehnä

Korrenkasvun alku– lippulehtivaihe
Lippulehtivaiheessa, ennen tähkän esille tuloa

0,2–0,3 l/ha
Cerone 0,3–0,4 l/ha + Sonis 0,1–0,2 l/ha
Seoksen max. annos 0,5 l/ha.

Ruis ja ruisvehnä

Lippulehtivaiheessa, ennen tähkän esille tuloa

0,5–0,7 l/ha

Ohra, 2-tahoinen lyhyet lajikkeet

Korrenkasvun alku– lippulehtivaihe

0,1–0,3 l/ha

Ohra, monitahoinen

Korrenkasvun alku– lippulehtivaihe

0,2–0,5 l/ha

Kevätvehnä

Korrenkasvun alku– lippulehtivaihe

0,2–0,3 l/ha

Kaura

Korrenkasvun alku– lippulehtivaihe

0,15–0,3 l/ha

Timotei

Korrenkasvun alku – aikainen lippulehtivaihe

0,6–0,8 l/ha

Nurminata

1–2-solmuaste – lippulehtivaihe

0,6–0,8 l/ha
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STABILAN 750 SL

Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, kauran ja
timotein siemenviljelysten kasvun säätelyyn.
OMINAISUUDET:
Stabilan 750 SL on edullinen kasvunsääde syysviljoille, kevätvehnälle sekä –rukiille,
kauralle ja timoteille. Syysviljoilla ja kevätvehnällä aikainen ruiskutus pienellä annoksella
lisää pensomista, jolloin kasvin yhteyttämisteho paranee.

TEHOKKUUS:
Viljat voidaan ruiskuttaa joko yhdessä rikkakasvihävitteen kanssa ennen viljan korrenkasvun alkua tai yksinään viimeistään viljan 1-solmuasteella. Paras laonestovaikutus saadaan
ruiskutettaessa 1-solmuasteella. Toisen valmisteen kanssa käytettäessä käyttöannosta
pienennetään noin 20 %:lla.
Rukiin ja kauran käsittelyssä ruiskutusnesteeseen voidaan lisätä kiinnitettä 0,3–0,5 l/ha,
mikäli valmistetta ei ruiskuteta seoksena jonkun muun aineen kanssa.
Jaettu käyttöannos on mahdollista syysvehnällä ja rukiilla. Timotein siemenviljelykset
ruiskutetaan timotein pensomisasteella, noin 25 cm:n korkuisena. Jos annos jaetaan
ensimmäinen ruiskutus 1 l/ha kasvuasteella BBCH 30 ja toinen 1 l/ha 7-14 vrk myöhemmin.

TEHOAINE
klormekvattikloridi 750 g/l

OLOSUHTEET:
Stressaantunutta, kuten kuivuudesta tai liiasta märkyydestä kärsivää, heikossa
kasvukunnossa olevaa kasvustoa ei saa käsitellä. Kasvustoa ei pidä käsitellä, jos on
odotettavissa hallaa tai sadetta muutaman tunnin kuluessa ruiskutuksesta.

VESIMÄÄRÄ:

VAROITUKSET

Viljoilla 200–400 l/ha.

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Syysviljat on ruiskutettava ennen kesäkuun alkua ja kevätviljat ennen heinäkuun alkua
(yleensä 25.6. mennessä). Siemeneksi viljeltävän timotein korsia ei saa käyttää eläinten
rehuksi ja sienten kasvualustaksi. Viljan olkia ei saa käyttää lypsykarjan rehuksi ja sienten
kasvualustaksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 2 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Viljelykasvi

Ruiskutusajankohta,
kasvuaste (BBCH)

Annos, l/ha

Vettä, l/ha

Käsittelykerrat

Syysvehnä

25–32

1,0–1,5

200–400

Käyttöannos voidan jakaa, 0,9–1,2 l/ha
BBCH 25–30 + 0,3 l/ha BBCH 30–32, mutta
max käyttömäärä 1,5 l/ha.

Kevätvehnä

25–31

0,5–1,0

200–400

max 1

Ruisvehnä

30–31

1,0

200–400

max 1

Ruis

25–32

1,0–1,5

200–400

Käyttöannos voidan jakaa, 0,75–0,9 l/
ha BBCH 25–30 ja 0,6–0,75 l/ha 7–14 vrk
edellisestä, mutta max käyttömäärä 1,5 l/ha.

Kaura

30–31

1,0–1,5

200–400

max 1

Timotein siemenviljelykset

25–32

2,0

200–400

Käyttöannos voidan jakaa, 1,0 l/ha BBCH 30
ja 1,0 l/ha 7–14 vrk edellisestä, mutta max
käyttömäärä 2,0 l/ha.
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SUNOCO 11E/3 -kiinnite

Erikoisöljy sokerijuurikkaalla ja perunalla käytettävien
rikkakasvien torjunta-aineiden tehon parantamiseen.
OMINAISUUDET:
Rikkakasvitorjunnassa Sunoco 11E/3 -kiinnite edistää torjunta-aineen tunkeutumista
rikkakasveihin parantamalla ruiskutusnesteen kiinnittymistä ja leviämistä kasvin pinnalla.
Samalla se hidastaa ruiskutusnesteen kuivumista ja tehoaineiden haihtumista. Tästä
on suuri hyöty erityisesti kuivissa olosuhteissa, jolloin rikkakasvien lehden vahakerros
ovat normaalia paksumpia.

VESIMÄÄRÄ:
Rikkakasviaineiden tehon parantamiseksi käytetään sitä vesimäärää, jota rikkakasviaineen käyttöohje edellyttää.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:

TEHOAINE

10 l / 1 kpl

parafiiniöljy 835 g/l

KÄYTTÖOHJE:
Sokerijuurikas,
rikkakasvitorjunta

Valmistetta käytetään Sokerijuurikkaan
tutkimuskeskuksen ja viljelyneuvojien ohjeiden
mukaan seoksena muiden juurikkaalla käytettävien rikkakasviaineiden kanssa

1–3 l/ha

Peruna,
rikkakasvitorjunta

Kuivissa olosuhteissa käytetään Senkorin kanssa
seoksena

1–3 l/ha

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

Sunoco 11 E/3 -kiinnite varmistaa rikkakasviaineiden tehoa epäedullisissa ruiskutusolosuhteissa.
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TRICO-hirvikarkote

Havu- ja lehtipuiden suojaamiseen hirvieläinten tuhoilta.
OMINAISUUDET:
Trico on vaalea, hieman sakea neste, joka ruiskutetaan sellaisenaan suojattavien puuntaimien latvaosiin. Pienet taimet voidaan käsitellä kokonaan. Aineen teho perustuu
lampaanrasvaan, jonka haju on hirvieläimille epämiellyttävä ja Trico-käsitellyt taimet
eivät maistu niille. Trico on erittäin hellävarainen kasville. Se soveltuu käytettäväksi
kaikilla puulajeilla, joita hirvieläimet uhkavaat syödä. Myös pihapiirissä olevat koristepuut
tai hedelmäpuut voidaan käsitellä. Aine on vaaleaa nestettä ja käsitellyt puut erottuvat
selvästi. Syksyllä tehdyn käsittelyn vaikutus kestää yli talven. Käytön jälkeen ruisku
pestään puhtaalla vedellä ja pesuaineella.

TEHOKKUUS:
Valmiste karkottaa hirvet, peurat, kauriit ja porot. Käytännön olosuhteissa on todettu,
että myös jänikset karttavat valmisteella käsiteltyjä kasveja. Teho myyriin on heikko.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVA:
Trico voidaan levittää reppu- tai paineruiskulla. Ennen työn aloittamista kannattaa aine
pitää lämpimässä, jotta se sumuuntuu hyvin ja levitys onnistuu parhaiten. Pakkausta
on ravistettava huolellisesti ennen käyttöä. Ruiskutushetkellä on käsiteltävien taimien
oltava kuivia, sulia ja lumettomia, jotta aine tarttuu niihin hyvin. Lämpötilan on oltava
käsittelyhetkellä 0 °C yläpuolella. Sade tai sumu pian käsittelyn jälkeen heikentää
valmisteen tehoa.

TEHOAINEET
lampaanrasva 65 g/l

KÄYTÖN RAJOITUKSET:
Valmistetta saa käyttää kaksi kertaa kalenterivuoden aikana.

VARASTOINTI:
Valmiste säilytetään kuivassa alle +30 °C lämpötilassa pakkaselta suojattuna.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
10 l / 1 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Mänty, kuusi ja muut havupuut

Syksyllä

5–10 ml/taimi tai 10 l/ha

Koivu ja muut lehtipuut

Kesällä ja/tai syksyllä

5–10 ml/taimi tai 10 l/ha

Trico ruiskutetaan myöhään syksyllä suojattavien taimien latvaosiin. Käsitellyt taimet
erottuvat selvästi ja suojavaikutus kestää yli talven.

203

MUUT VALMISTEET

ANTI FOAM -vaahdonestoaine

Estää kasvinsuojeluaineliuosten vaahtoamisen
ruiskutettaessa.
OMINAISUUDET:

Anti Foam -vaahdonestoaine estää tehokkaasti aineiden liiallisen vaahtoamisen ruiskun
säiliössä. Aineiden runsas vaahtoaminen voi haittaa ruiskun täyttöä. Raemaiset valmisteet voivat jäädä vaahtoon kiinni ja kun ruisku täyttyy, ne voivat nousta ruiskun säiliön
yläosaan ja kiinnittyä sinne. Tästä voi seurata vioituksia myöhemmin jollekin herkälle
kasville, jos ruiskun säiliössä oleva neste irrottaa seinämiin tartunutta valmistetta.
Vaahdonestoaineen avulla saadaan ruisku helposti täytettyä täyteen eikä torjunta-ainetta
sisältävää vaahtoa täytön yhteydessä joudu maahan. Anti Foam soveltuu käytettäväksi
kaikkien valmisteiden kanssa, joilla on taipumusta aiheuttaa vaahtoamista.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Valmiste tekee pinnat erittäin liukkaiksi. Vältä siis roiskeita. Vaikka valmiste on biohajoavaa, ei sitä saa päästää laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pakkauskartonki on kierrätykseen soveltuvaa materiaalia ja pakkaus on uusiokäyttöön soveltuvaa
polyeteeni-muovia (PE-muovia). Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä
ja kumisaapaita. Silmät kannattaa suojata roiskeilta suojalaseilla.

KÄYTTÖVÄKEVYYS:
0,05 % vesimäärästä. Täytä ruiskuun puolet tarvittavasta vesimäärästä ja lisää tarvittava
määrä Anti Foam -vaahdonestoainetta. Lisää loppu vesi ja tarvittavat kasvinsuojeluaineet.

SÄILYTYS:
Valmiste on suojattava jäätymiseltä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 10 kpl

VALMISTAJA:
Berner Oy

KÄYTTÖOHJE:
100 litraan vettä

0,05 l (= 50 ml = 0,5 dl) Anti FOAM -vaahdonestoainetta

500 litraan vettä

0,25 l (= 250 ml = 2,5 dl) Anti FOAM -vaahdonestoainetta

1000 litraan vettä

0,5 l (= 500 ml = 5 dl) Anti FOAM -vaahdonestoainetta
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GONDOR

Uusi lisäaine kaikkiin kasvinsuojeluruiskutuksiin
varmistamaan aineiden tehoa ja vähentämään
tuulikulkeuman riskiä.
OMINAISUUDET:
Gondor valmiste parantaa ruiskutustarkkuutta monella tavoin ja antaa lisää ruiskutustunteja. Valmiste optimoi pisarakoon. Tuulikulkeuman riski vähenee 25 %. Ruiskutuksia
voidaan tehdä tuulisimmissa olosuhteissa, ilman että syntyisi vahinkoa ruiskutettavan
alueen ulkopuolelle. Lisäksi pienempi tuulikulkeuma lisää lehdille tai tuhohyönteisiin
osuvan torjunta-aineen määrää. Monien valmisteiden tehon parantamiseksi käytetään
kiinnitettä, mutta Gondoria käytettäessä ei muuta kiinnitettä enää tarvita. Valmiste
myös nopeuttaa tehoaineen imeytymistä kasviin ja ehkäisee valuntaa lehdiltä pois.
Lisäämällä Gondoria ruiskutusveteen, on mahdollista alentaa käytettävää vesimäärää.
Kasvinsuojeluruiskutuksissa tuulen voimakkuus saisi olla käsittelyhetkellä korkeintaan
2-3 metriä sekunnissa. Tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla, jotka muodostavat
suurempaa pisarakokoa, on ruiskutus mahdollista tuulisemmalla säällä. Valitettavasti
suurempi pisarakoko heikentää aineiden tehoa ja siksi pieni pisarakoko on välttämätön
hyvän ja kattavan torjuntatuloksen aikaansaamiseksi

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖOHJE:
Ravista Gondor pakkausta hyvin ennen käyttöä. Täytä tankkiin 3/4 vettä ja laita sekoitus
päälle. Tankkiin laitetaan ensimmäiseksi Gondor, jolloin se parantaa myös mukaan
lisättävien valmisteiden sekoittumista. Gondorin käyttömäärä on 0,15 % vesimäärästä
eli esim. 100 l vettä + Gondor 1,5 dl.
Maksimimäärä Gondoria, joka koskee kaikkia kasveja ja kaikkia sekoitukseen tulevia
kasvinsuojeluaineita on 0,25 %. Myös alennettaessa tuulikulkeumaa maksimiväkevyys
Gondoria on 0,25 %.
Ruiskuta vain terveitä kasvustoja. Ennen käyttöä on luettava tarkoin seoksissa käytettävien kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeet ja toimittava niiden mukaan. Gondor
varastoidaan yli +5 asteen lämpötilassa.
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RUISKUN TEHO-PESU

Emäksinen pesuaine kasvinsuojeluruiskujen pesuun.
OMINAISUUDET:
Ruiskun Teho-pesu on kehitetty erityisesti kasvinsuojeluruiskujen pesuun. Se irrottaa
tehokkaasti ruiskujen säiliön seiniin, putkistoihin ja suodattimiin jääneet kasvinsuojeluaineet ja tekee ne haitattomiksi. Tämä pesuaine soveltuu hyvin kaikkien ruiskuun
jääneiden gramma-aineiden poistamiseen ruiskusta. Gramma-aineita, jotka vähäisinä
määrinä voivat vioittaa niille herkkiä kasveja ovat mm. Ally Class, Biathlon 4D, Express
50 SX, Gratil, Harmony 50 SX, Monitor, Premium Classic 50 SX, Ratio 50 SX, Refine Super
SX, Safari, Sekator OD, Titus WSB, Tooler ja Tooler Heavy käytön jälkeen, jos ruiskutetaan
em. aineille herkkiä kasveja.

TEHOKKUUS:
Ruiskun Teho-pesu soveltuu käytettäväksi kaikkien kasvinsuojeluaineiden pesuun
ruiskusta. Ruiskun pesu on helpompaa, jos se tehdään heti ruiskutustyön päätyttyä.
Suositeltavaa on, että ensimmäinen huutelu tehdään jo pellolla ja pesuvesi ruiskutetaan suuttimien läpi kasvustoon. Varsinaisen pesun jälkeen käytetty pesuliuos voidaan
ruiskuttaa kesantoon tai muulle viljelemättömälle alueelle.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Ruiskun maalipinnat huuhdellaan vedellä pesunliuoksen käytön jälkeen.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
5 l / 3 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Ruiskun sisäpuolinen pesu

1 %:nen liuos eli 1 l / 100 l vettä

Ruiskun ulkopuolinen pesu

2–5 %:nen liuos eli 2–5 l / 100 l vettä

Suuttimen ja suodattimen pesu

2–5 %:nen liuos eli 2–5 l / 100 l vettä
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TEHOAINEET
natriumsilikaatti, fosfonaatti < 5 %
ionittomia tensidejä < 5 %

VAROITUKSET
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

MUUT VALMISTEET

X-CHANGE

Ruiskutusveden laadun parantaja, jota lisätään
ruiskuteliuokseen pelto- ja puutarhakäytössä.
OMINAISUUDET:
X-change soveltuu käytettäväksi kaikkien kasvinsuojeluaineiden kanssa ja kaikilla viljelykasveilla. Sen avulla voidaan parantaa veden latua paremmin ruiskutuksiin sopivaksi.
X-change sitoo vedessä vapaana olevia kalsium-, magnesium- ja rautakationeja eli
pehmentää vettä. Samalla se alentaa veden pH:ta lähelle 5:ttä, joka on optimitaso useimmille kasvinsuojeluaineille. Tuotteessa oleva puskurointiaine estää pH:ta kuitenkaan
laskemasta liikaa. Valmisteen lisääminen ruiskutusveteen myös vähentää vaahtoamista.

KÄYTTÖOHJE:
Lisää X-change ruiskun säiliöön ennen torjunta-ainetta. Täytä ensin ruiskun säiliöön
puolet tarvittavasta vesimäärästä. Käynnistä ruiskun sekoitin. Lisää tarvittava määrä
X-change -valmistetta sekä loput vedestä ja torjunta-aine. Ruiskun sekoitus on pidettävä
päällä siirtoajon ja ruiskutuksen ajan.

KÄYTTÖMÄÄRÄ:

VAROITUKSET

0,25 l X-change / 100 l vettä.

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Eri kasvinsuojeluaineiden puoliintumisajoissa on suuria eroja. Ruiskutusveden pH:lla on
lisäksi ainekohtaisesti suuri vaikutus puoliintumisaikaan. X-change ei vaikuta millään
tavalla kasveihin mutta sen käyttö yhdessä kasvinsuojeluaineiden kanssa varmistaa
parhaan tehon saamisen eri aineista.

KÄYTTÖOHJE:
100 l vettä

0,25 l X-changea

200 l vettä

0,5 l X-changea

300 l vettä

0,75 l X-changea

400 l vettä

1,0 l X-changea
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MUUT VALMISTEET

ROAD BLUE

KORREK

ROAD BLUE urealiuos
Korkealaatuinen kotimainen urealiuos
dieselmoottoreiden pakokaasupäästöjen
alentamiseen. Standardit täyttävä
laatutuote.

Korrek Lensitil BR
Tehokas emulgoituva hiilivetypohjainen
liuotinpesuaine rasvan ja suojavahojen
poistoon sekä koneiden, moottoreiden ja
korjaamotilojen pesuun.

OMINAISUUDET:

PAKKAUSKOKO: 10 L

Roadblue on tarkoitettu dieselkäyttöisten ajoneuvojen pakokaasujen typen oksidien päästöjen alentamiseen SCR katalysaattorilla varustetuissa ajoneuvoissa ja työkoneissa.
SCR (Selective Catalyst Reduction) tekniikka vähentää dieselin
kulutusta ja siitä syntyvien päästöjen määrää säästäen ympäristöä. Liuosta käyttämällä saavutat kustannustehokkaita tunteja
ja kilometrejä.
SCR tekniikkaa ja Roadblue liuosta käyttämällä saavutetaan Euro
4 ja Euro 5 pakokaasupäästönormien vaatimukset.

PAKKAUSKOOT:
25 l muovikanisteri
200 l muovitynnyri

TEHOAINE:
Vesi 67,5%
Urea 32,5%

Korrek Tehosampoo X1
Nopeatehoinen pesuaine öljyisen lian,
tiesuolan, noen ym. vaikean lian poistoon
kaikilta pinnoilta. Pesee tehokkaasti
kylmässä ja kuumassa vedessä.
Lähes hajuton, ei sisällä hiilivetyliuottimia.
Biologisesti hajoava.
PAKKAUSKOKO: 25 L

LASOL 100

Laimentamaton lasinpesuneste.
Irrottaa lian tehokkaasti sekä estää
pesujärjestelmän jäätymisen.
Ei muodosta häiritsevää kalvoa.
Ei vahingoita kumia eikä muovia.
PAKKAUSKOKO: 10 L
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Puhtaasti enemmän
suorituskykyä.
neste.fi/ProMPO

Vastauksemme vaativille työkoneille
Nyt lähimmältä Viljelijän Avena Berner -jälleenmyyjältä!

HIIRIEN & ROTTIEN TORJUNTA

342 PRO

Syöttejä löytyy pala- ja tahnaversiona sekä mix; kolmen
viljan yhdistelmäsyötti (kaurahiutale, maissirouhe ja
auringonkukan siemen). Tuote on tarkoitettu koulutettujen
ammattilaisten käyttöön. Hiirien torjuntaan sisällä ja rottien
torjuntaan sisällä sekä ulkona rakennusten ympärillä.
OMINAISUUDET:
342 syötit ovat erittäin maittavia tiloissa, joissa on jyrsijöille runsaasti niiden luontaista
ravintoa. Ne tehoavat kertasyönnillä.
Käyttövalmiit syötit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kestävästä materiaalista valmistetuissa syöttilaatikoissa tai muissa suojatuissa syöttipisteissä.

KÄYTTÖOHJE:
Syöttipalat ja -pussit asennetaan sellaisenaan tarjolle syöttilaatikossa rottien ja hiirien
esiintymispaikoille. Syöttipusseja ei saa avata.
Antikoagulantti -jyrsijämyrkyt vaikuttavat viiveellä, yleensä 4–10 päivän sisällä. Jos
syöttien kulutus jatkuu 35 päivän torjuntajakson jälkeen eikä jyrsijöiden aktiivisuus
näytä vähenevän, todennäköiset syyt tähän on määritettävä.
Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät ole muiden eläinten saatavilla. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan. Kuolleet jyrsijät on kerättävä
käsittelyaikana vähintään yhtä usein kuin syötit tarkistetaan. Ne laitetaan kannellisiin
jäteastioihin ja hävitetään sekajätteen mukana. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden
suojelemiseksi ympäristöön levinnyt tuote on poistettava.
Torjunnan päättyessä hävitä syömättä jäänyt syötti ja pakkaus paikallisten määräysten
mukaisesti. Syötti on vaarallista jätettä ja käyttämättä jäänyt syötti pitää toimittaa
vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Syöttien tyhjät pakkaukset hävitetään sekajätteen
mukana.

Kohdeorganismit

Rotat

Hiiret

Annostelu/
Syöttipiste

Enintään 200 g

Enintään 50 g

Esiintymä

Kahden syöttipisteen välinen etäisyys
Sisäkäyttö

Ulkokäyttö
(vain rotat)

Suuri

4–5 metrin välein

4–5 metrin välein

Pieni

8–10 metrin välein

8–10 metrin välein

Suuri

1–1,5 metrin välein

Pieni

2–3 metrin välein

PAKKAUS

TEHOAINEET

Palasyötti 3 kg (120 x 25 g)
• Kestävä kosteissa olosuhteissa
•	Vähemmän vahaa – parempi maittavuus

difetialoni 0,0025 % (0,025 g/kg)
Antikoagulanttien vastalääke vitamiini K1.

Pastasyötti 3 kg (120 x 25 g)
• Vain kasviperäisiä ainesosia
• Syötti ei rasvaannu alle 35 asteessa
Mix 3 kg (60 x 50 g)
•	Kolmen eri jyvälajin yhdistelmä tekee syötistä erittäin maistuvan
• Lähes pölyämätön
•	Mikroperferoitu pussi päästää viljojen tuoksun läpi ja houkuttelee jyrsijöitä
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Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina
etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

HIIRIEN & ROTTIEN TORJUNTA

COOPER pala- ja tahnasyötit
Pro-sarja

Tuote on tarkoitettu koulutettujen ammattilaisten
käyttöön. Rottien ja hiirien torjuntaan sisätiloissa sekä
rottien torjuntaan ulkona rakennusten välittömässä
läheisyydessä sekä viemäreissä.
OMINAISUUDET:
Cooper Pro -sarjan syötit ovat erityisen maittavia tiloissa, joissa on jyrsijöille runsaasti
muuta niiden luonnollista ravintoa. Ne tehoavat pienellä syöntimäärällä.
Käyttövalmiit syötit, jotka on tarkoitettu käytettäviksi kestävästä materiaalista valmistetuissa syöttilaatikoissa tai muissa suojatuissa syöttipisteissä.

KÄYTTÖOHJE:
Syötit asennetaan sellaisenaan tarjolle syöttilaatikoissa rottien ja hiirien esiintymispaikkoihin.
Antikoagulantti -jyrsijämyrkyt vaikuttavat viiveellä, yleensä 4–10 päivän sisällä. Jos
syöttien kulutus jatkuu 35 päivän torjuntajakson jälkeen eikä jyrsijöiden aktiivisuus
näytä vähenevän, todennäköiset syyt tähän on määritettävä.
Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät ole muiden eläinten saatavilla. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan. Kuolleet jyrsijät on kerättävä
käsittelyaikana vähintään yhtä usein kuin syötit tarkistetaan. Ne laitetaan kannellisiin
jäteastioihin ja hävitetään sekajätteen mukana. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden
suojelemiseksi ympäristöön levinnyt tuote on poistettava.
Torjunnan päättyessä hävitä syömättä jäänyt syötti ja pakkaus paikallisten määräysten
mukaisesti. Syötti on vaarallista jätettä ja käyttämättä jäänyt syötti pitää toimittaa
vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Syöttien tyhjät pakkaukset hävitetään sekajätteen
mukana.

Kohdeorganismit

Rotat

Hiiret

Annostelu/
Syöttipiste

Enintään 200 g

Enintään 40 g

Esiintymä

Kahden syöttipisteen välinen etäisyys
Sisäkäyttö

Ulkokäyttö
(vain rotat)

Ulkokäyttö viemärit
(vain rotat)

Suuri

5 metrin välein

5 metrin välein

per viemärikaivo

Pieni

10 metrin välein

10 metrin välein

per viemärikaivo

Suuri

2 metrin välein

Pieni

5 metrin välein

PAKKAUS
Tahnasyötti 5 kg (500x10g)
Palasyötti 5 kg (250 x20 g)

TEHOAINEET
difenakumi 0,005 % (0,050 g/kg)
Antikoagulanttien vastalääke vitamiini K1.
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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HIIRIEN & ROTTIEN TORJUNTA

RACUMIN Pasta P ja Foam

Tuote on tarkoitettu koulutettujen ammattilaisten
käyttöön. Foam (vaahto) hiirien ja rottien torjuntaan
sisätiloissa. Pasta hiirien ja rottien torjuntaan sisätiloissa
sekä rottien torjuntaan ulkona rakennusten ympärillä.
OMINAISUUDET:
Foam
Uusi ainutlaatuinen tapa torjua rottia ja hiiriä. Teho perustuu jyrsijöiden luonnolliseen
tarpeeseen puhdistaa turkkiaan.
Käyttövalmis annosteltava vaahtosyötti, joka on tarkoitettu käytettäväksi jyrsijöiden
kulkureiteillä.
Pasta P
Houkuttelevan makuinen hiirille ja rotille. Tuote soveltuu erinomaisesti käytettäväksi
varastoissa, navetoissa, sikaloissa ja talleissa sekä roskakatoksissa, sillä se kestää
kosteutta ja märkyyttä eikä homehdu.
Käyttövalmis syötti, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävästä materiaalista valmistetuissa syöttilaatikoissa tai muissa peitetyissä ja suojatuissa syöttipisteissä.

PAKKAUS

KÄYTTÖOHJE:

TEHOAINEET

Pasta P
Syötit asennetaan sellaisenaan tarjolle syöttilaatikoissa rottien ja hiirien esiintymispaikoille.

Kohdeorganismit Annostelu/
Syöttipiste

Rotat

Hiiret

200 g

20 g

Esiintymä Kahden syöttipisteen välinen etäisyys
Sisäkäyttö

Ulkokäyttö
(vain rotat)

Suuri

3–10 metrin välein

3–10 metrin välein

Pieni

5–20 metrin välein

5–20 metrin välein

Suuri

2–10 metrin välein

Pieni

5–20 metrin välein

Antikoagulantti -jyrsijämyrkyt vaikuttavat viiveellä, yleensä 4–10 päivän sisällä. Jos
syöttien kulutus jatkuu 35 päivän torjuntajakson jälkeen eikä jyrsijöiden aktiivisuus
näytä vähenevän, todennäköiset syyt tähän on määritettävä.
Syötit on sijoitettava siten, että ne eivät ole muiden eläinten saatavilla. Syötit on kiinnitettävä siten, että jyrsijät eivät saa vietyä niitä mukanaan. Kuolleet jyrsijät on kerättävä
käsittelyaikana vähintään yhtä usein kuin syötit tarkistetaan. Ne laitetaan kannellisiin
jäteastioihin ja hävitetään sekajätteen mukana.
Torjunnan loputtua jäljelle jääneet syötit on korjattava pois ja hävitettävä vaarallisena
jätteenä. Lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi ympäristöön levinnyt
tuote on poistettava.
Foam
Levitä vaahtoa jyrsijöiden kulkureiteille siten, että jyrsijät voivat edelleen käyttää näitä
kulkureittejä. Kulkuaukkoa ei saa täyttää kokonaan vaahdolla, jotta rotat ja hiiret tunnistavat käyttämänsä käytävät ja kulkureitit.
Annostele vaahto ja tarkista 14 päivän kuluttua annostelusta. Puhdista vaahtojäämät
kuivalla paperiliinalla ja lisää uusi annos. Poista vaahto toisen käsittelykerran jälkeen,
jatkuva käyttö on kielletty.
Ei suositella käytettäväksi ainoana torjuntakeinona. Parhaan tuloksen saat käyttämällä
vaahtoa yhdessä perinteisten syöttien kanssa.
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Pasta 5 kg (50 x 100 g)
Foam 500 ml
Foam: kumatetralyyli 0,4 % (4 g/kg)
Pasta: kumatetralyyli 0,0375 % (0,375 g/kg)
Antikoagulanttien vastalääke vitamiini K1.
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina
etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

SISÄHYÖNTEISTEN TORJUNTA

AQUAPY

Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa
ja rakennusten välittömässä läheisyydessä.
OMINAISUUDET:
AquaPy on öljy-vesiemulsio (EW) tuhohyönteisten torjuntaan mm. elintarviketeollisuudessa, ravintoloissa, varastoissa, kodeissa ja eläinsuojissa. Valmiste on vesipohjainen
emulsio, jota voidaan käyttää sellaisenaan laimentamatta sumulaitteissa tai veteen
sekoitettavana ruiskutteena. AquaPy vaikuttaa hyönteisiin nopeasti (knock-down
vaikutus). Sen karkottava vaikutus ajaa hyönteiset ulos piilopaikoistaan.

TEHOKKUUS:
Valmiste soveltuusekä lentävien että ryömivien hyönteisten torjuntaan. Se tehoaa
mm. kärpäsiin, sääskiin, koisiin, kovakuoriaisiin, ampiaisiin, seinäluteisiin, kirppuihin,
sokeritoukkiin ja muurahaisiin.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Käsiteltävät tilat puhdistetaan huolellisesti ennen ruiskutusta. Aineen valmistaja vastaa,
että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan
ilmoitetun mukaista. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY:
Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta käsiteltäessä on huolehdittava, että torjunta-ainetta ei joudu vesiin eikä viemäriverkostoon. Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine
hävitetään vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä..

TEHOAINEET
pyretriinit 30 g/l
piperonyylibutoksidi 135 g/l

VAROITUKSET
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina
etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
1 l / 12 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Käyttö ruiskutteena: Käytetään pinnoilla liikkuvien hyönteisten, kuten kovakuoriaisten, sokeritoukkien
ja muurahaisten sekä ampiaisten torjuntaan. Paras teho saadaan, kun lämpötila on yli + 10 ºC.
Käyttömäärä:
- ryömivien hyönteisten torjuntaan 500 ml valmistetta / 4,5 l vettä riittää 100 m²:n käsittelyyn.
- lentävien hyönteisten torjuntaan 125 ml valmistetta / 4,875 l vettä (= 5 litraa) riittää 100 m²:n
käsittelyyn.
Liuosta ruiskutetaan suoraan hyönteisten olinpaikkoihin ja pesiin. Ampiaisten torjunnassa ruiskutus
kohdistetaan pesään iltaisin tai muulloin, kun ampiaiset liikkuvat mahdollisimman vähän.
Käyttö sumutteena: Valmistetta käytetään veteen sekoitettuna sumutteena ja levitetään termisellä
sumulaitteella tai sumuruiskulla. Kotieläinsuojissa sumutuksen voi tehdä vain silloin, kun se on
tyhjillään.
Käyttömäärä:
- lentävät hyönteiset 200 ml valmistetta sekoitettuna 800 ml vettä / 3000 m³
- ryömivät hyönteiset 600 ml valmistetta sekoitettuna 400 ml:aan vettä / 3000 m³.
Käyttö ULV-laitteessa: Valmistetta käytetään laimentamattomana.
Käyttömäärä:
- lentävien hyönteisten torjuntaan 200 ml valmistetta / 3000 m³.
- ryömivien hyönteisten torjuntaan 600 ml valmistetta / 3000 m³.

Tuholaisten ilmaantuessa. Ampiaisten
torjunnassa ruiskutus kohdistetaan
pesään illalla kun
ampiaiset liikkuvat
mahdollisimman
vähän.
Käsittely uusitaan
tarvittaessa 1–2
viikon kuluttua.
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SISÄHYÖNTEISTEN TORJUNTA

BIO KILL EXTRA
micro-fast tiiviste 1 l

Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa
ja rakennusten välittömässä läheisyydessä. Pitkäaikainen
teho mikrokapseloinnin ansiosta.
OMINAISUUDET:
Bio Kill extra micro-fast on tuhohyönteisten torjuntaan mm. asunnoissa, varastoissa,
karjasuojissa, teollisuuslaitoksissa, julkisissa tiloissa sekä rakennusten välittömässä
läheisyydessä.

TEHOKKUUS:
Tehoaa pinnoilla liikkuviin hyönteisiin kuten koi- ja koisaperhosiin, ampiaisiin, kärpäsiin,
sokeritoukkaan, muurahaisiin, hyttysiin, torakoihin, seinäluteeseen ja muihin syöpäläisiin.
Pitkäaikainen teho myös huokoisilla pinnoilla mikrokapseloinnin takia.
Valmiste soveltuu erityisesti hankaliin oloihin (kosteus, lämpötila) ja kulutukselle alttiille
pinnoille.

KÄYTTÖOHJE:
Bio Kill extra micro-fast tiiviste on veteen laimennettava ammattikäyttöön tarkoitettu
valmiste.

TEHOAINEET
1R-trans-fenotriini 10 %
pralletriini 1 %
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina
etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

KÄYTTÖMÄÄRÄ:
Pieni/paikallinen saastunta: 35 ml valmistetta / 5 litraa vettä.
Runsas/pitkäaikainen saastunta: 50 ml valmistetta/ 5 litraa vettä.
Riittää 80 m²:lle.
Käsittely voidaan uusia kahden kuukauden kuluttua tai tarvittaessa.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:
Ei saa suihkuttaa elintarvikkeisiin, rehuihin, eläimiin eikä sähkölaitteisiin. Vain pinnoille,
jotka eivät tule kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Elintarvikkeet ja ruoka-astiat on
peitettävä ennen käyttöä. Älä käytä akvaarion läheisyydessä tai akvaario on peitettävä
ennen käyttöä. Karjasuojissa valmistetta ei saa levittää paikkoihin, joita eläimet yltävät
nuolemaan.
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Saatavana myös
käyttövalmis Bio Kill
EXTRA micro-fast RTU
(tehoaineet:
1R-trans-fenotriini 0,1 %,
pralletriini 0,01 %)

SISÄHYÖNTEISTEN TORJUNTA

COOPER AEROSOLI 400 ml

Lentävien ja ryömivien hyönteisten torjuntaan sisätiloissa.
OMINAISUUDET:
Cooper aerosoli on tehokas ja pitkävaikutteinen aerosoli kaikkien hyönteisten torjuntaan.
Aerosoli toimii kaikissa asennoissa ja sitä voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa.
Pinnoille jäävä tehoaine torjuu hyönteisiä useita päiviä käsittelyn jälkeen. Valmistetta
ei saa sumuttaa kasveille.

TEHOKKUUS:
Tehoaa kärpäsiin, sääskiin, koi- ja koisa-aikuisiin, ampiaisiin sekä muihin lentäviin
hyönteisiin, kovakuoriaisiin, pikkuperhostoukkiin, torakoihin, luteisiin, sokeritoukkiin
ja muurahaisiin ja kaikkiin muihin lentäviin ja ryömiviin hyönteisiin.

KÄYTÖSSÄ HUOMATTAVAA:
Ennen lentävien hyönteisten torjuntaa suljetaan huoneen ovet ja ikkunat. Sumutettaessa aerosoli pidetään vähintään 80–90 cm:n etäisyydellä seinistä ja aroista pinnoista.
Huoneen ikkunat ja ovet pidetään käsittelyn jälkeen suljettuna 15 minuuttia. Karjasuojat:
käsittele erityisesti ne alueet, joissa kärpäset oleskelevat mieluusti, kuten esimerkiksi
ikkunanpielet. Rehuja, ruokinta-astioita ja pöytiä ei saa käsitellä. Ryömivät hyönteiset:
raot, hormit ja hyönteisten muut olinpaikat sumutetaan kevyesti n. 50 cm:n etäisyydeltä.
Pieniä tiloja, kuten kaappeja ja komeroita ei pidä suihkuttaa viittä sekuntia pidempää
aikaa kerrallaan, käsittelyn jälkeisestä tuuletuksesta on huolehdittava.

TEHOAINEET

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY:

tetrametriini 3 g/kg
1R-trans-fenotriinii 0,75 g/kg

Tyhjä ja paineeton pakkaus hävitetään metallipakkausjätteenä. Täysi/vajaa pakkaus
on vaarallinen jäte.

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina
etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
200 ml/ 15 kpl, 400 ml/ 6 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Lentävien tuholaisten esiintyessä. Käsittely uusitaan tarvittaessa. Valmistetta sumutetaan ylöspäin 5–10 sek. / keskikokoinen huone.
Ryömivien tuholaisten esiintyessä. Käsittely uusitaan tarvittaessa. Valmistetta sumutetaan tuhohyönteisten olinpaikkoihin; rakoihin ja pesiin, kaappeihin ja komeroihin.
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SISÄHYÖNTEISTEN TORJUNTA

DIMILIN 5

Minkin kirppujen torjuntaan
turkistarhoilla.

NAVETTA-RADAR

Lentävien hyönteisten torjuntaan
kotieläinsuojissa.

TEHOAINEET:
diflubentsuroni 50 g/kg

VAROITUKSET:
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot
ennen käyttöä.

OMINAISUUDET:

TEHOAINEET:

Dimilin 5 tehoaa minkin kirppujen muniin ja toukkiin, mutta sillä
ei ole vaikutusta aikuisiin kirppuihin. Sen vaikutus perustuu
hyönteisten ihon kitiinin muodostumiseen ja siksi valmistetta
on käytettävä ennalta ehkäisevästi.

pyretriinit 10 g/kg
piperonyylibutoksidi 40 g/kg

PAKKAUS:
5 kg

KÄYTTÖOHJE:
Tiineiden minkkien pesäkoppien sisustamisen yhteydessä
kuivikkeet käsitellään sirottelemalla valmistetta pesään.
Sama käsittely tehdään, kun minkin pennut siirretään uusiin
pesiin. Käsittely uusitaan jokaisen kuivikkeen vaihdon
yhteydessä.
2 g Dimilin 5 / pesä

VAROITUKSET:
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot
ennen käyttöä.

TEHOKKUUS:
Navetta-Radar tehoaa hyvin kärpäsiin ja muihin lentäviin
hyönteisiin.

KÄYTTÖ:
Sulje ovet ja ikkunat ennen sumuttamista. Ravista tölkkiä hyvin
ennen käyttöä. Valmistetta sumutetaan 3-4 sekuntia/30 m³ noin
80 cm etäisyydeltä pinnoista. Käsittelyn jälkeen tila pidetään
suljettuna 10 minuuttia. Enintään 2 käsittelyä vuorokaudessa
samassa tilassa.

PAKKAUS/TUKKUPAKKAUS:
400 ml / 6 kpl

KÄYTTÖOHJE:
Sumutetaan huonetilaan kärpästen ja muiden lentävien
hyönteisten esiintyessä.
Sumutetaan 3-4 sekuntia/30 m³
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K-OTHRINE SC 25

Hyönteisten torjuntaan asunnoissa, varastoissa,
teollisuuslaitoksissa ja julkisissa tiloissa.
OMINAISUUDET:
K-Othrine SC 25 on vesipohjainen valmiste, jonka tehoaine kuuluu synteettisiin pyretroideihin. Sille on ominaista hyvä teho sekä aikuisiin hyönteisiin että toukkiin. Vaikutusaika
on pitkä. Valmiste on lähes hajuton eikä se tahraa tai vaurioita pintoja. Teho on hyvä
myös viileissä oloissa.

TEHOKKUUS:
K-Othrine SC 25 tehoaa hyvin mm. torakoihin, kirppuihin, sokeritoukkaan, luteisiin, kovakuoriaisiin sekä muurahaisiin. Lentävistä hyönteisistä valmiste tehoaa mm. kärpäsiin,
hyttysiin, ampiaisiin, koi- ja koisaperhosiin.

KÄYTTÖ:
Valmiste levitetään reppuruiskulla. Suositeltava suutinkoko: viuhkasuutin tyyppimerkintä
000 tai 0000. Käsiteltävät tilat puhdistetaan huolellisesti ennen ruiskutusta.
Aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste
on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.
Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa.

HUOMAUTUKSET:
Elintarvikkeet on poistettava tai suojattava huolellisesti käsittelyn ajaksi. Akvaariot on
peitettävä ja kotieläimet vietävä muualle käsittelyn ajaksi. Huoneistossa saa oleskella
aikaisintaan 2 tuntia torjuntatoimenpiteiden jälkeen. Huoneisto on tuuletettava hyvin
ennen oleskelua. Alle 2-vuotiaat lapset, astmaa tai allergiaa sairastavat henkilöt sekä
raskaana olevat naiset eivät saa oleskella huoneistossa 5 tuntiin torjunnan jälkeen.

TEHOAINEET
deltametriini 25 g/l

VAROITUKSET
Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina
etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

YMPÄRISTÖHAITTOJEN EHKÄISY:
Ylijääänyt, käyttökelvoton torjunta-aine hävitetään vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus
sekajätteenä.

KÄYTTÖOHJE:
Käyttö sumutteena

Annostus

Ryömivien hyönteisten pitkäaikaisen esiintymäntorjumiseen

Laimennus: 1%
Laimenna 50 ml tuotetta vedellä 5 litran liuokseksi, joka riittää 100
neliömetrin käsittelyyn. Näin saadaan K-Othrine SC 25:ttä
annoksena, joka on 12,5 mg/m².

Ryömivien hyönteisten paikallisen esiintymän torjumiseen

Laimennus: 0,5%
Laimenna 25 ml tuotetta vedellä 5 litran liuokseksi, joka riittää 100
neliömetrin käsittelyyn. Näin saadaan K-Othrine SC 25:ttä
annoksena, joka on 6,25 mg/m².

Kärpästen torjumiseen niiden ollessa levossa

Laimennus: 1%
Laimenna 50 ml tuotetta vedellä 5 litran liuokseksi, joka riittää 100
neliömetrin käsittelyyn. Näin saadaan K-Othrine SC 25:ttä
annoksena, joka on 12,5 mg/m².
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QUICK BAYT 2 kg
OMINAISUUDET:
Quick Bayt on käyttövalmis sirote kärpästen torjuntaan karjasuojissa. Sitä voidaan veteen
sekoitettuna käyttää myös maalina. Valmisteeseen on lisätty kärpäsiä houkuttelevia
aineita, jonka johdosta kärpäset tulevat mielellään käsitellyille alueille.

TEHOKKUUS:
Valmiste tehoaa hyvin kaikkiin kärpäsiin.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:
Valmistetta saa käyttää vain sisätiloissa. Estä lasten ja eläinten pääsy syötin luo. Ainetta ei saa joutua eläinten rehuun tai juomaveteen. Ainetta ei saa levittää suoraan
karjaeläimiin ja siipikarjaan.
Tyhjä pakkaus hävitetään sekajätteenä ja sisältö vaarallisena jätteenä.

TEHOAINEET

PAKKAUS:

imidaklopridi 5 g/kg

2 kg

KÄYTTÖOHJE:
Käyttö
Sirotteena

Annostus
200 g:n syötti 100 m²:n lattia-alaa kohti.
Aseta rakeet suoraan syöttiyksikköön käyttämällä 200 g:a 100 m²:n lattia-alaa kohti.
200 g:a syöttiä 100 m²:n lattia-alaa kohti.

Maalina
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200 g syöttiä sekoitetaan 150 ml:aan vettä, jotta saadaan nestemäistä tahnaa. Seoksen
annetaan seistä 15 minuutin ajan. Tämä tahna riittää peittämään noin 1 neliömetrin verran
erillispintaa. Levitä syntynyt tahna joko pensselillä tai telalla tukipinnoille, kuten pahviarkeille, puunkappaleille tai kangassuikaleille, jotka voidaan sen jälkeen kiinnittää sopiviin
kärpästen oleskelupaikkoihin, esim. seiniin, saumoihin, ikkunalautoihin jne. Käsiteltyjä
arkkeja pitää asettaa mahdollisimman moneen kärpästen kerääntymispaikkaan.

REHUNSÄILÖNTÄ

GRASAAT SP
GrasAAT -hapot ovat edistyksellinen säilöntäaine
vaihtoehto happosäilöntään. Tuotteiden sisältämän
natriumformiaatin ansiosta hapot ovat käyttäjä- ja
koneystävällinen vaihtoehto happosäilöntään kaikissa
säilömuodoissa. Happojen pienempi annostelusuositus
(4 l/tn) takaa tehokkuutta korjuuseen ja pienemmän
hapon varastointitarpeen. Kotoisen rehun maittavuus ja
sitä kautta lisääntynyt tuotostaso saavutetaan happojen
sisältämän natriumin ansiosta.
Esikuivatun säilörehun, kokoviljasäilörehun, palkokasvien ja murskeviljan säilöntään
kaikissa säilömuodoissa ja pintarehun säilöntään siiloissa.
• koneystävällinen valinta pyöröpaalaukseen
•	käyttömäärä 4-5 l/rehutonni riippuen korjuuolosuhteista ja rehukasvin valkuaispitoisuudesta
• suositellaan kuiva-aineluokille 25–45

OMINAISUUDET:
•	Soveltuu kaikkien nurmikasvien, kokoviljasäilörehun, palkokasvien ja murskeviljan
säilöntään kaikissa säilömuodossa.
• Muurahaishapon avulla rehun pH laskee nopeasti.
•	Propionihappo ja natriumbentsoaatti estävät erittäin tehokkaasti hiivojen ja homeen
syntymistä sekä jälkilämpenemistä syöttövaiheessa.
•	Natriumformiaatti on muurahaishapon suola, jonka avulla tuotteen käyttöturvallisuus
kasvaa. Natriumformiaatti vähentää tuotteen syövyttävyyttä ja hajua.
•	Natriumformiaatista 1/3 on natriumia. Natriumia on nurmikasveissa vähän, mutta
märehtijän ruokinnassa natrium on välttämätön. Natrium lisää rehun maittavuutta
ja turvaa märehtijän päivittäistä natriumin saantia.
• GrasAAT SP sisältää ihosyövyttävyydeltä suojelevaa glyserolia.

ANNOSTELU:
Säilörehunurmet, kokoviljasäilörehu: korjuuolosuhteista ja rehukasvin valkuaispitoisuudesta riippuen 4-5l/rehutonni.
Murskevilja: viljan kosteus-% mukaisesti 25–30% 5l/tonni, 30–35% 4l/tonni, 35–45%
3l/tonni.

KOOSTUMUS:
Muurahaishappo 35 %, natriumformiaatti 26 %, (kokonaismuurahaishappo 51,3 %,
natrium 8,6 %), propionihappo 12 %, glyseroli 1,0 %, bentsoehappo 1,5 %.

PAKKAUSKOOT:
1000 l IBC-kontti, 200 l tynnyri, irto
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ANNOSTELE SÄILÖNTÄAINE OIKEIN
GrasAAT -tuotteiden
annostelusuositus on 3-5
litraa/tonni.
Matalimpaan käyttömäärään voi päätyä,
kun kaikki kasvustoon ja korjuuseen liittyvät tekijät sitä puoltavat. Huomioitavia
seikkoja ovat silpun pituus, kasvilajit,
kasvuston lannoitustaso, karjanlannan
käyttö/kasvuston puhtaus, korjuun nopeus ja säätila korjuun sekä esikuivauksen
aikana. Lyhyt (tarkkuus) silputtu rehu
tiivistyy parhaiten.
Kun rehussa on apilaa tai muita valkuaiskasveja on sen kyky vastustaa
happamoitumista korkeampi ja näin ollen
haasteellisempi myös säilöntäaineen
osalta. Samalla tapaa vaikuttaa korkean
typpilannoituksen saanut nurmi.
Karjanlannan käyttö nurmilla kohottaa
riskiä epäpuhtauksien päätymisestä
rehun sekaan. Tämä lisää merkittävästi
virhekäymisten vaaraa. Parhaan säilöntätuloksen saa kun esikuivaus ja korjuu
sekä siilon täyttö onnistuvat nopeasti
yhden vuorokauden kuluessa yhtäjaksoisella poutasäällä.

Valitse alin annostustaso
vain jos siihen on
edellytykset. Liian alhainen
säilöntäaineen annostus
voi johtaa voimakkaaseen
rehun käymiseen.
Muita tärkeitä asioita ovat myös esimerkiksi riittävän korkea sängenpituus
niitettäessä ja erityisesti karhotusta
käytettäessä pellon tasaisuus, jolloin
vältetään epäpuhtauksien ja kuolleiden
kasvinosien päätyminen rehun sekaan.
Rehun laatuun vaikutetaan luonnollisesti
myös erittäin paljon huolellisella ja jatkuvalla täytönaikaisella tiivistyksellä siilolla.
Reunamuovien käyttö sekä täytön jälkeen
välitön peittäminen ja painottaminen.
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Happojen annosteluohje, l / rehutonni
Kuiva-aine-luokka

Nurmi/raiheinä

Kokoviljasäilörehu

Nurmi,
apilapitoinen
<25 % apilaa

Apilapitoinen nurmi
>25 % apilaa

Annostelu, l/tn
Hyvät
olosuhteet

Huonot
olosuhteet

< 28 %

4,0

5,0

28–38 %

3,0

4,0

> 38 %

4,0

5,0

< 28 %

4,0

5,0

28–38 %

3,0

4,0

> 38 %

4,0

5,0

< 28 %

5,0

6,0

28–38 %

4,0

5,0

> 38 %

5,0

6,0

< 28 %

6,0

7,0

28–38 %

5,0

6,0

> 38 %

6,0

7,0

Murskeviljan happosäilöntä

GrasAAT SP

Viljan kosteus -%

Annostelu

25–30

5 l/tn

30–35

4 l/tn

35–45

3 l/tn

Murskeviljan biologinen säilöntä
KOFASIL Kombi

1 g/tn

KOFASIL Duo

1 g/tn

Murskeviljan säilöntä, säilöntäliuos
KOFASIL Ultra K

2–3 l/tn

KOFASIL Maizen N jos puidaan alle 20 %
kosteudessa

1,5–2,5 l/tn

KOFASIL LP

2,0–3,5 l/tn

REHUNSÄILÖNTÄ

KOFASIL -biologiset säilöntäaineet
Nykyaikaiset ja toimintavarmat KOFASIL -säilöntäliuokset takaavat tutkitusti
rehun säilymisen koneita ruostuttamatta. Säilöntäliuos tuhoaa tehokkaasti
rehun haitalliset bakteerit samalla laskien rehun pH:ta hallitusti. Pienen
annostelutason (2-3 l/tn) ansiosta rehun säilöntä on tehokasta ja edullista.
Biologisten KOFASIL säilöntäaineiden maitohappobakteerit parantavat rehun
käymislaatua ja vähentävät säilönnän aikaisia kuiva-ainetappioita.

Biologiset säilöntäaineet

KOFASIL Lac

KOFASIL Duo

KOFASIL Kombi

Ainutlaatuinen bakteerikanta, joka
toimii erittäin hyvin myös viileissä olosuhteissa, jolloin maitohappobakteerien
kasvu on yleensä hidasta.

Tehokas kolmen bakteerikannan tuote,
joka tehostaa samanaikaisesti maitohappokäymistä laskien rehun pH:ta ja
estäen jälkilämpenemistä syöttövaiheessa.

Yhdistelmätuote esikuivatulle (ka 30–65)
säilörehulle kaikkiin säilömuotoihin aina
kun halutaan säilöä biologisella säilöntäaineella.

•	Kahden maitohappobakteerin tuote
esikuivatulle (ka 30–65) säilörehulle
erityisesti paalisäilöntään.
•	Varmistaa suuren maitohappotuotannon ja alentaa nopeasti rehun pH:n.

•	Suositellaan kuiva-aineluokille (ka 30–
65) kaikkiin säilömuotoihin.
•	Soveltuu luomutuotantoon.

•	Maitohappobakteerin ja säilöntäsuolan yhdistelmällä saadaan aikaan
tehokas maitohappokäyminen ja
jälkilämpenemisen esto rehun syöttövaiheessa.

•	Soveltuu myös luomutuotantoon.
KOFASIL Lac

KOFASIL Duo

KOFASIL Kombi

Bakteerikannat

Lactobacillus
Plantarum DSM 3676
ja 3677

Lactobacillus
Buchneri DSM 13573
Plantarum DSM 3676 ja 3677

Kofasil Lac:
maitohappobakteerit (50 g)
+ natriumbentsoaatti (12 kg)
ja kaliumsorbaatti (1,5 kg)

Bakteerien määrä

1 x 1011 bakteeria/gramma ainetta, eli 100 000 pmy/g säilörehua

Annostelu

50 g/200 l vettä, annostellaan nestettä 4 l/rehutonni

Säilytys

viileässä (+4°C) 12 kk, pakastimessa (-18°C) ja 3 vuotta valmistuspäivästä lukien

Pakkauskoko

5 x 50 g

5 x 50 g

50 g + 13,5 kg

Soveltuu luomutuotantoon

X

X

Ei sovellu luomutuotantoon

Riittoisuus

1 g/tonni, eli 250 tonnia rehua
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KOFASIL -säilöntäliuokset

Säilöntäliuokset

KOFASIL LP

KOFASIL Ultra K

KOFASIL Maize N

Käyttövalmis ja syövyttämätön säilöntäliuos kaikkien rehukasvien, kokoviljasäilörehun ja murskeviljan säilöntään
kaikissa säilömuodoissa kuiva-aineluokissa 20–35.

Monipuolinen ja tehokas säilöntäliuos
takaa rehun säilyvyyden ja estää jälkilämpenemisen syöttövaiheessa kaikissa
säilömuodoissa.

Erityisesti maissisäilörehun säilöntään
soveltuva säilöntäliuos, kun haasteena
on syötönaikainen jälkilämpeneminen.

•	Natriumnitriitin ja heksamiinin
yhdistelmä tuhoaa rehun haitalliset
bakeerit.

•	Paras teho kuiva-aineluokissa 30–65,
mutta takaa myös pölyttömän ja
hyvänlaatuisen säilöheinän korkeammissakin kuiva-aineluokissa.

•	Soveltuu käytettäväksi yhdessä kaikkien muiden säilöntäaineiden kanssa.

•	Parantaa käymisprosessia ja aerobista säilyvyyttä.

KOFASIL LP

KOFASIL Ultra K

Natriumnitriitti, %

19,0

16,5

Heksamiini, %

14,0

11,0

Natriumbentsoaatti, %

5,0

2,15

KOFASIL Maize N

21,9

Natriumpropionaatti, %

0,8

Kaliumsorbaatti,%

8,1

13,2

Ominaispaino, g/l

1,20

1,14

1,14

Annostelu, l/tn

2,0–3,5

2,0–3,0

1,5–2,5

Luokittelu

Haitallinen, EI syövyttävä

Ei luokiteltu

Käyttö happojen kanssa

EI

Kyllä

Pakkauskoot

200 l, 1000 l IBC
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KÄÄRINTÄMUOVIT JA -VERKOT
Visqueen Polycrop -käärintämuovit ovat edistyksellisiä 5-kerros käärintämuoveja.
Hapenläpäisy on minimaalinen ja puhkaisulujuus erinomainen.
McHale ja Starnet –verkkojen Edge to Edge –valmistusteknologia varmistaa verkon
leviämisen paalin reunaan saakka kaikissa koneissa eri leveyksillä. Käärintäverkkojen
vetolujuudet ja verkkojen vahva kudonta takaavat erittäin kestävän verkon.
KÄÄRINTÄ- JA SIDONTAMUOVIT
Pakkaus

Rullalla UV- Väri
käärii suoja
paalia

750 mm x 1500 m 40 rll/lava
x 25 µm
käärii 800
paalia

Pakattu pahvilaatikkoon,
kartonkihylsy

20–22

x

musta,
valkoinen,
vihreä

750 mm x 1950 m 40 rll/lava
20 µm
käärii yli
1000 paalia

Kosteus25–27
suojattu
kartonkihylsy.
Pakattu
kutistemuoviin.

x

vihreä,
valkoinen

1280/ 1380 mm x
2000 m x 16 µm

Pakattu
≈ 150
kutistemuoviin,
kartonkihylsy

Tuote

Kuvaus

Koko

POLYCROP

Takuuvarma 5-kerrostekniikan
käärintämuovi. Sopii sekä
yöllä että päivällä suoritettavaan
käärintään. UV-suojaus kaikkiin
ilmasto-olosuhteisiin.

POLYCROP
Pro

Edistyksellinen 5-kerroksinen
käärintäkalvo, jonka rullapituus on
tavanomaista suurempi. Paalien
tuotantokapasiteetti on suurempi,
kustannus per paalia kohden on
pienempi. UV-suojaus.

CROPTIGHT Käärintäverkon korvaava
Sidontapolyeteenikalvo, joka varmistaa
muovi
tehokkaasti paalin sidonnan
ja edistää lisäksi nurmirehun
säilöntäprosessia lisäkalvokerrosten tuoman paremman happisulun
ansiosta. Sidontamuovin ansiosta
paalit ovat tiiviimmät ja rehuhävikkiä syntyy vähemmän. Lisäksi
paaliruokinnan automatisointi
tehostuu.

Paalimäärä
/lava

20 rll/lava
käärii n.
3000 paalia

valkoinen

KÄÄRINTÄVERKOT
Tuote

Kuvaus

McHale

Virallinen McHale -kärintäverkko,
joka soveltuu kaikkiin paalaimiin
Edge to Edge -valmistusmenetelmän ansiosta. Erittäin vahva
kudonta ja vetolujuus.

McHale

Pidempi McHale käärintäverkko
kaikkiin paalaimiin.

Starnet

Vahva kudonta, hyvä vetolujuus.
Edge to Edge –teknologia
varmistaa verkon leviämisen
paalin reunaan asti kaikissa
koneissa ja eri leveyksillä.

Varoittava
loppuraita

Koko

Vetolujuus

UVsuoja

Pakkaus

Rullia
/lava

Rullalla
käärii
paalia

x

1,23 m x
2800 m

290 kg

x

Pahvihylsy

36

≈280

X

1,23 m x
4500 m

290 kg

x

Pahvihylsy

28

≈450

1,23 m x
3000 m

260 kg

x

Pahvihylsy

28

≈300
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VALMISTEIDEN YMPÄRISTÖRAJOITUKSET
Rajoitukset tulee aina tarkastaa myyntipäällystekstistä tai kasvinsuojeluainerekisteristä (www.tukes.fi)
A. Vesistörajoitus: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöjen varsille on
jätettävä traktoriruiskulla ruiskutettaessa vähintään kolmen metrin levyinen ruiskuttamaton alue. Muutoin suojaetäisyydet vaihtelevat
valmisteen ja käyttökohteen mukaan. Tankkiseoksissa suojaetäisyys määräytyy pisimmän suojaetäisyyden vaatiman seosvalmisteen
mukaan. Ojien varsille on jätettävä aina 1 metrin levyinen alue ruiskuttamatta. Mikäli vaaditaan tuulikulkeuman alentavia suuttimia,
niitä tulee käyttää 100 metrin päähän vesirajasta. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä
ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. HUOM! Uusittuihin valmisteiden myyntipäällysteksteihin on
tullut suositus käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelemiseksi jättämällä tietyn metrimäärän suojaetäisyys. Tätä ei tule
sekoittaa vesistösuojaetäisyyksiin.
B. Kasvinsuojeluaine tai sen hajoamistuote voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesiluokat 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.
C. Maaperän eliöiden suojelemiseksi valmistetta ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla. Rajoitus koskee
myös muita saman tehoaineen valmisteita.
D. Mehiläisvaroitus (tarkempi selitys katsottava myyntipäällystekstistä)
Valmiste

A
Suojaetäisyys vesistöön
Viuhkasuutin

Acrobat WG
Agil 100 EC
Agrimec
Aliette 80 WG
Ally 50 ST, Ally Class 50 WG
Amistar Xtra
Amistar Top
Ariane S
Ascra Xpro
Avaunt 150 EC
Basagran SG
Baytan I, Baytan Universal
Betanal SE,
Betanal Progress SE
Biscaya OD 240
Broadway
Buctril
Butisan S
Butisan Top
Calypso SC 480
Candit
Cantor
CDQ SX
Celest Formula M, Celest Trio
Cerone
Clamox
Classic Star HL
Cleave
Consento
Cymbal 45 WG
Cyperkill 500 EC
Danadim Progress
Decis Mega EW 50

20 m
3m
ei sallittu
3m
3m
10 m/3 m 17)
10 m
3m
10 m
3m
3m

Tuulikulkeumaa vähentävä
suutin 50-70-90 % väh.
10-5-3 m
3m
ei sallittu-15-5 m
3m
3m
10 m/3 m 17)
3-3-3 m
3m
10 m
3m
3m

B
Pohjavesirajoitus

C
Käyttökielto
peräkkäisinä
vuosina

D
Mehiläisvaroitus

x
x
x
x
x
x
x
x
x 3)

3m

3m

x 5)

10 m
3m
10 m
20 m
10/20 m 8)
10 m
3m
3m
3m

5-3-3 m
3m
5-5-3 m
20 m
ei-ei-3 m 8)
5-3-3 m
3m
3m
3m

x
x

3m
10 m
3m
3m
15 m
10 m
ei sallittu
3m
ei sallittu

3m
10 m
3m
3m
10-5-3 m
10 m
ei-ei-15 m
3m
ei sallittu-20-10 m

x
x
x

12)
x 6)

x

x

x 2)
x 6)
x

x
x
x
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Delaro SC 325
Devrinol 450 SC
Dithane NT
Diabolo
Don-Q
Duplosan Super
Envidor 240 SC
Epok 600 EC
Fazor
Fenix
Fibro
Floramite 240 SC
Folicur Xpert
FOLI STAR-pakkaus
Frupica SC
Fungazil A 25
Galera
Gallery
Geoxe 50 WG
Glyfosaatit
Goltix 70 WG
Gratil
Harmony 50 SX
Juventus 90
Karate Zeon
Korrensääde 5 C Limit
Lancelot
Leimay
Lentagran WP
Matrigon 72 SG
Mavrik 2 F
Medifam 320 SC
Mistral
Mirador 250 EC
Moncut 40 SC
Monitor
Mospilan
Movento SC 100
Narita
Nissorun
Nufarm MCPA
Orius 200 EW
Premium Classic SX
Prestop
Primus
Proline 250 EC
Proman
Puma Extra
Ranman Top
Raptol
Redigo Pro
Refine Super SX
Reglone
Revus
Ridomil Gold MZ Pepite

226

20 m
3m
ei sallittu

15-10-3 m
3m
20-10-3 m

x

15 m
3m
5m
10 m
3m
ei sallittu
3m
3m
10 m/20 m 9)
10 m/20 m 9)
3m

10-5-3 m
3m
3-3-3 m
3-3-3 m
3m
ei sallittu-15-5 m
3m
3m
10 m/20 m 9)
10 m/20 m 9)
3m

3m
5m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
ei sallittu
3m
3m
3m
5 m, Maissi 10 m
3m
ei sallittu
3m
3m
10 m

3m
5-3-3 m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
ei-ei-10 m
3m
3m
3m
3-3-3 m, Maissi 10 m
3m
ei sallittu-15-5 m 7)
3m
3m
5-3-3 m

x
x
x

3m
3m
3m
10 m
3m
3m
3 m/10 m 15)
3m

3m
3m
3m
10 m
3m
3m
3 m/10 m 15)
3m

x

3m
10 m
3m
3m
3m

3m
3-3-3 m
3m
3m
3m

x

3m
ei sallittu
3m
20 m

3m
15-10-3 m
3m
10-5-3 m

x

x
x
x

x

x 6)

x 6)
x

x

x

x 5)
x
x 1)

x

x 4)

x 2)
x

x

PARAS SATO -OPAS
Rovral 75 WG
Safari
Scala
Seedron
Select Plus
Senkor SC 600
Sekator OD
Serenade ASO
Shirlan
Signum
Sluxx HP
Sonis
Spotlight Plus
Stabilan 750 SL
Starane 333 HL
Starane XL
Stereo 312,5 EC
Steward
Stomp
Sumi Alpha 5 FW
Swipe
Switch 62.5 WG

Targa Super 5 SC
Target SC
Teldor
Teppeki
Tilt 250 EC
Titus WSB
Tomahawk 200 EC
Topas 100 EC
Tramat 500 SC
Turex 50 WP
Twist Combo
Vibrance Trio
Zaftra AZT 250 SC
Zardex G

3m
3m
3m

3m
3m
3m

3m
3m
3m
3m
10 m
ei sallittu

3m
3m
3m
3m
5-3-3 m
15-10-3 m

3m
3m
3m
3m
3m
ei sallittu
3m
Omena, päärynä 30 m
ei sallittu
ei sallittu
3m
Mansikka, palkokasvit,
parsa 10 m
Marjapensaat 30 m
Hedelmäpuut 50 m
3m
3m
Mansikka 3 m
Vadelma, herukat 5 m
3m
3m
3m
3m
3m
Hedelmäpuut 5 m
3m
3m
10 m

3m
3m
3m
3m
3-0-0 m
15-10-3 m
3-3-3 m
Omena, päärynä 20-15-10 m
ei-ei-10 m
ei-ei-15 m
Herukat, koristekasvit
avomaalla ei-ei-30 m
3m
Mansikka, palkokasvit,
parsa 5-3-3 m
Marjapensaat 15-10-10 m
Hedelmäpuut 40-30-20 m
3-0-0 m
3m
Mansikka 3-3-3 m
Vadelma, herukat 5-3-3 m
3m
3m
3-0-0 m
3m
3m
Hedelmäpuut 5 m
3m
3m
10 m

10 m

5-3-3 m

x
x
x
x
x
x
x 1)
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x 5)

x

1)	Kasvinsuojeluaine hajoaa maassa hitaasti, minkä vuoksi sitä tai samaa tehoainetta sisältävien valmisteiden käyttöä samalla peltolohkolla peräkkäisinä vuosina tulisi välttää
(Moncut) tai ei saa käyttää sipulilla (Shirlan). Jokavuotinen käyttö on sallittu perunalla
2)	Valmistetta on sallittu käyttää samalla peltolohkolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuonna, jonka jälkeen samaa tehoainetta sisältävää valmistetta ei saa käyttää kahteen
vuoteen. Reglonea voi vaihtoehtoisesti käyttää kahtena/kolmena peräkkäisenä vuonna, jos sen jälkeen sitä ei käytetä vastaavasti kahteen/kolmeen vuoteen.
3)	Valmisteella peitattua siementä ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla, jos käyttömäärä on suurempi kuin 150 g/100 kg siementä (Baytan I) tai
300 ml/100 kg siementä (Baytan Universal)
4)	Käyttö samalla lohkolla peräkkäisinä vuosina on kuitenkin sallittu, mikäli käyttökertoja on enintään kolme kasvukauden aikana.
5)	Ehdollinen rajoitus, voidaan käyttää joka toinen vuosi pienimmällä annostuksella. Tarkemmat ohjeet myyntipäällyksessä.
6)	Sallittu vain joka kolmas vuosi samalla lohkolla.
7)	Viljoille ja öljykasveille. Herne, papu, peruna: 20-10-5 m. Kaalit ei-20-20 m.
8)	Kevätkäyttö 20 m suojaetäisyys vesistöihin, syyskäyttö 3 metrin suojaetäisyys 90 % tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla, viuhkasuuttimilla 10 m.
9)	Vilja- ja syysöljykasveilla 10 m, kevätöljykasveilla 20 m suojaetäisyys.
10)	Vaihtoehtoisesti saa käyttää kahtena peräkkäisenä vuonna, minkä jälkeen kahden vuoden tauko
11)	Pohjavesialueella valmisteen käyttömäärä ei saa ylittää 0,5 l/ha/kasvukausi
12)	Metatsaklorin käyttömäärä samalla kasvulohkolla ei saa 3 vuoden aikana ylittää 1 kg/ha
13)	Käyttö pohjavesialueilla sijaitsevilla syysöljykasviviljelyksillä on sallittu vain joka toinen vuosi. Ei saa käyttää puna- ja jäykkänadan simenenviljelyksillä myöhemmin kuin 31.8.
14)	Peruna- ja öljykasviviljelyksillä valmistetta ei saa käyttää samalla lohkolla peräkkäisinä vuosina
15)	Viljoilla 3 m, öljykasveilla ja siemenheinillä 10 m.
16)	Maissilla 10 m, ei voi kaventaa tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla. Kuminalla 15 m viuhkasuuttimilla, 10-5-3 m tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla.
17)	Viljoilla 10 m, öljykasveilla 3 m, ei voi kaventaa tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla.
Lähteet: Peltonen, S.(toim.). 2019 Peltokasvien kasvinsuojelu 2019. Pro Agria Keskusten Liitto, Kasvinsuojeluainerekisteri: https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/ , helmikuu 2019
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TORJUNTA-AINEIDEN, LANNOITTEIDEN JA
TORJUNTA-ELIÖIDEN YHTEENSOPIVUUS
- Käsittelytapa on aina ruiskutus ellei muuta mainita. S = sumutus.
- Numero (1–4) kertoo kuinka haitallinen torjunta-aine voi olla toukille ja aikuisille (1=0-25% kuolleisuus, 2=25-50%, 3=50-75% ja 4=75-100%, IOBC luokitus).
- Kenoviivan edeltävä numero (1–4) kertoo hyötyeliön eri kehitysasteiden kuolleisuus (toukkana tai kotelona - aikuisena)

Confidor WG 70
imidaklopridi

Confidor WG 70 kastelu,
imidaklopridi

Mospilan
asetamiprid

Movento 100 SC
spirotetramaatti

Teppeki
flonikamidi

*

4/1

3/-

3/?

1/-

1/0

?

?

?

3/?

2/-

1/0

4/?

1/0

2/-

?

1/-

1/-

1/0

4/6

4/0

3/-

3/?

1/-

1/0

1/0

4/?

?

?

?

?

*

Aphidius sp. 4/
Kirvavainokaiset 8-12 1-4/- 1-4/0 1-1/- 1/0 3/- 1/0
Encarsia formosa 4/ 2-4/? 2-4/0 2-1/- 1-1/0 2-1/0 1/0
Jauhiaiskiilukainen 8-12
Eretmocerus eremicus 4/ 4-4/? 4/1 2-2/- ? 3-1/- 1/0
Kaliforniankiilukainen 8-12
Anthocoris nemoralis 4/Lehvänokkalude
Macrolophus caliginosus 4/
Jauhiaislude 8-12
Orius sp. 4/
Kesärikkalude 8-12

1/0

2/1

*

1/0

1/0

4/2

1/0

*

4/2

1/0

3/1

2/-

1/-

1/0

1/0

2/-

*

?

1/0

4/?

1/0

*

2/?

1/0

4/1-3

3/1

1/-

1/0

1/0

3/?

2/-

1/-

?

1/-

2/-

1/0

1/-

2/2-3 1/0

1/-

2/1

1/0

2/?

3/0

4/0

4/1

3/>1

4/2

3/?

3/2

4/>2

2/2

3/2 3/2-6 1/0
%

3/
2/0 1-2/0 4-12

*

?

?

?

*

*

*

*

?

2/-

?

3/?

?

1/0

1/0

3-1/0

4/1

3/?

3/?

4/?

1/0

4/>2

1/0

2-1/? 1-3/0 1/0

2/?

2-1/? 1-2/0 2-1/0 1/0

2/?

1/0

1/0

1/0

1/0

4/3

3-4/
1-3/- 1-3/- 4/4? -/2-3
?
>2

1/0

1/-

1/0

1/0

4/3

1-3/-

1/-

4/-

1/-

3/-

2/?

?

1/-

*

2-1/-

1/-

4/1

4/-

2-1/1

4/-

2/-

3/-

2/?**

%

1/-

1/-

1/-

3/2 1-2/?** 1/-

3/
2-3

1/0

1/0

4/7 2-2/?

2/0-1 1/0

1/0

4/-

1-1/- 3-3/- 1-1/-

4/?

4/1

1-1/- 4-3/
0,5 4-4/0 1/0

1/0

3/-

1/0

1/-

4/5-6 4/?

4/-

4/? 2-2/- 1/0 3-3/3 1/0

1/0

4/-

1/0

1/0

4/3-6 4/2

?

1/0 2-1/0 1/0

Coleoptera 4-4/ 3-4/
Leppäpirkot ym. kovakuoriaiset >8 1-6 4/>2 1-1/- 1-1/- 1-1/- 1-1/-

1/0

2/1

1-1/-

1/-

2-3/1 4-3/- 4-2/- 4-4/- 3-1/- 3-3/- 1-2/?** %

2/1 3-2/1 1/-

Aphidoletes aphidimyza 4/ 4-4/- 4/1-2
Kirvasääski 8-12

1/-

*

1/0

Plenum 50 WG
pymetrotsiini
Applaud 25 SC
buprofetsiini
Oberon
spiromesifeeni

Calypso SC 480 kastelu,
tiaklopridi

Typhlodromus pyri

4/?

Floramite 240 SC
bifenatsaatti

Calypso SC 480
tiaklopridi

Neoseiulus cucumeris 4/
Ripsiäispetopunkki 8-12
Amblyseius swirskii
?
Swirskii-petopunkki
Hypoaspis/Stratiolaelaps sp. 2/0
Hypoaspis-petopunkit
Phytoseiulus persimilis 4/
Ansaripetopunkki 8-12

Nissorun WP/SC
heksytiatsoksi

vie
ulos peitä peitä peitä
0,5 pesä pesä pesä
vrk:n
ajaksi

Envidor 240 SC
spirodiklofeeni

vie
ulos
1
vrk:n
ajaksi

Madex Cydia pomonella
granulovirus

vie
ulos
1,5
vrk:n
ajaksi

Turex 50 WP
Bacillus thuringiensis

varoaika
+30
vrk

Steward
indoksakarb

varoaika
+30
vrk

Carbon Kick Booster
rypsiöljy
Fibro
parafiiniöljy

vie
ulos
1
vrk:n
ajaksi

Raptol
pyretriini

vie
ulos
1
vrk:n
ajaksi

Mavrik
taufluvalinaatti

vie
vie
vie
vie
ei
ei
varo- peitä ulos peitä peitä ulos peitä toiulos peitä toiulos
Bombus sp aika
1,5
?
3
7
1,5
Kimalaiset (A) pesä vrk:n pesä pesä vrk:n pesä menpi- vrk:n pesä menpi- vrk:n
teitä ajaksi
teitä ajaksi
ajaksi
ajaksi

Sumi Alpha 5 FW (A)
esfenvaleraatti (A)

Agrimec / Vertimec 018 EC
abamektiini

Tuhohyönteisten torjuntaan

1-1/- 1-3/-

1/0

1/0

4/?

1/0

1/0

4/?

Chrysoperla carnea 4/ 2-2/0 1-2/0 3-?/? 1-1/0 1-1/Harsokorento 8-12

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

Steinernema feltiae
Isosukkula

1/0

1/0

1/0

?

1/0

?

1/0

1/0

?

1/0

?

4/1

?

Gliocladium catenulatum
Prestop kasvualustakäsittely
Gliocladium catenulatum
Prestop lehvästökäsittely
Paecilomyces fumosorseus
PreFeRal
Streptomyces griseovirides
Mycostop
Trichoderma harzianum
Trianum
Verticillium lecanii
Mycotal

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3/? 4/1-3 4-3/
4-6
2-3/ 4/?
4/
>2
4-6

4-3/- 4-1/-

4/?

1/0

4/-

1-1/-

1/-

3-2/- 2-1/- 4/-

1-4/0 4-2/- 3-1/-

4/4

1/0

3/-

1/0

1/-

2-1/? 1/-

?

?

?

?

?

1/0

?

1/0

1/0

K

?

K

?

K

K

K

K

K

K

?

L

?

L

?

?

?

?

1/0

?

1/-

?

?

1/-

1/-

?

1/-

1/-

?

1/-

?

1/-

?

?

?

?

?

?

?

?

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

?

K

?

K

K

K

K

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1/0

?

?

1/0

?

?

?

?

?

?

1/0

?

?

?

1/0

?

1/0

?

2/1

?

1/0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1/0

?
K

K

22.–29. marraskuuta 2010 sekä osittain 14. elokuuta 2012 ja 29.–31. tammikuuta 2019. Lähteenä: www.koppert.nl, kursivoitu = www.biobest.be, lihavoituna = IPM Impact / Adama,
*= www.bayercropscience.nl, **= www.bayercropscience.be, ***= Hombio 2009, %= ISK Biosciences, & = Trifolio-M GmbH, @= Sumitomo ja K, L=Verdera Oy.
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- Kenoviivan jälkeinen numero kertoo kuinka pitkä torjunta-aineen jälkivaikutus on lyhimmillään viikkoina ilmoitettuna. ? = ei ole tietoa.
- Värikoodi ilman numeroa vastaa vastaavia värikoodia.
- Väriskaala on subjektiivinen, lyhyt jälkivaikutus saattaa olla haitattomampi kuin alhaisempi kuolleisuus.
- (A) Tiedot koskien sivuvaikutukset hyötyeliöihin vaihtelee tehoaineryhmän (pyretroidit) sisällä tai ovat puutteellisia.
Tiedot koskevat muut pyretroidit kuten Decis, Fastac ja Karate.
- K-kirjain = kasvualustaan lisättyinä Prestop ja Mycostop ovat yhteensopivia lehvästöön ruiskutettavien torjunta-aineiden kanssa.
- L-kirjain = lehvästöön lisättynä Prestop on yhteensopiva kasvualustaan levitettävien torjunta-aineiden kanssa.

1/0
2/?

4/
1-2
4/
1-2

2*-3/ 1/0
2-3

?

***

1/0

1/0

1/0

?

1-1/0

?

1/0

?

?

2/?

3/?

?

?

1/?

1/0

?

1-1/0

?

3/?

?

1/0

1/0

?

1/0

?

1/0

?

3/0

2/?

1/0

1/0

?

?

2*-1/?

?

3/0

3/?

1/0

?

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0 1*-2/0

1/-

1/-

1/0

***

1/0

1/0

?

?

2/-

?

1/0

1/0

2/1

2/?

1/0

***

1/0

1/0

2/-

?

2/?

?

1/0

1/0

?

?

&

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1/0

4/2

1/0

?

***

1/0

?

?

?

1-1/-

?

?

?

?

1/0

1/0

1/0

1/0

4-1/? 4/2 1-3/0

1/-

***

1/0

1/0

?

@

1/0

?

?

1/0

1/0

1/0

1/0

2/0

3-2/? 4/?

1/-

?

***

1/0

1/0

?

@

1/0

?

?

1/0

1/0

1/0

1/0

?

1/0

1/0

?

2/0

1/0

?

?

?

?

1/0

1/0

?

1/0

1/0

1/0

?

1/0

?

1/0

1/0

?

1/-

2-1/-

?

?

?

1/-

?

1-1/-

?

2-1/-

?

?

2-1/-

?

1/-

1/- 2-1/? 1/-

?

1-1/0

?

2-1/0

?

2/0

?

2-1/- 2-1/? 1/-

?

?

2/0 2*-3/
2-3 3*-1/0 1/0

1/-

2/1

1/0

4/2 2-3/?

?

***

1/0

?

?

@

1/0

?

?

?

1/0

1/0

1/0

1/0 4-4/
1-2 2-1/?

1/-

***

?

1/-

1/-

@ 2-2/?

?

1/0

1/0

?

?

1/0

1/0 2-1/? 1/0

3-1/
0,5

1/- 2-1/?

1-1/-

***

1-1/-

?

?

?

2-2/-

?

1/-

?

?

1/-

1/-

1/-

1/0

1/-

3/?

***

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1/0

?

1/0 1-4/0

?

?

?

?

?

@

?

?

1/0

?

?

1/0

1/0

2/0

1/0

***

1/0

?

?

?

?

?

?

1/0

?

1/0

?

K

K

K

K

K

K

K

K

K

?

1/0

K

K

K

?

?

?

?

1/-

?

?

K

K

K

4/1

?

?

?

?

?

1/0

?

1/0

1/0

?

2/0

4/?

***

1/0

?

rikin ruiskutus
rikkiä

?

1/0

?

vie
ulos Bombus sp
1,5
vrk:n Kimalaiset
ajaksi

?

1/0

1/0 1-4/0 1/0

rikin rikitys
rikkiä

ei
ei
ei
peitä peitä peitä @ peitä toi- peitä peitä peitä peitä peitä toi- peitä peitä peitä toi- peitä
pesä men- pesä pesä pesä pesä pesä men- pesä pesä pesä men- pesä
pesä pesä pesä
piteitä
piteitä
piteitä

1/-

1/-

VitiSan
kaliumvetykarbonaatti

Tilt 250 EC
propikonatsoli
Topas 100 EC
penkonatsoli
Nimrod EC
bupirimaatti

Amistar / Mirador / Ortiva
atsoksistrobiini

vie
ulos
1,5 ***
vrk:n
ajaksi

Scala
pyrimetaniili
Geoxe
fludioksoniili
Switch 62.5 WG
fludioksoniili+syprodiniili
Don-Q
tiofanaattimetyyli
Diabolo
imatsaliili

Aliette 80 WG
fosetyyli-alumiini

vie
peitä
peitä ulos
0,5
pesä vrk:n pesä
ajaksi

Signum pyraklostrobiini
+boskalidi

Admiral 10 EC
pyroproksifeeni
Conserve
spinosadi
NeemAzal-T/S
atsadiraktiini

Aliette 80 WG kastelu,
fosetyyli-alumiini
Previcur Energy,
propamokarbihydrokloridi+fosetyyli-alumiini
Previcur Energy kastelu,
propamokarbi. + fosetyyli.
Frupica
mepanipyriimi
Prolectus
fenpyratsamiini
Teldor
fenheksamidi

Kasvitautien torjuntaan

?

?

Typhlodromus pyri

Aphidius sp
4/? 1-2/0 Kirvavainokaiset
Encarsia
formosa
3/0,5 1-4/0 Jauhiaiskiilukainen
Eretmocerus eremicus
1-3/0 1-2/0 Kaliforniankiilukainen
Anthocoris nemoralis
3-1/- Lehvänokkalude
Macrolophus caliginosus
4/? 1/0 Jauhiaislude
Orius majusculus
? 2-1/? Kesärikkalude
?

1-2/- Coleoptera
Leppäpirkot ym. kovakuoriaiset

?

1/0

?

1/0

2/?

Aphidoletes aphidimyza
Kirvasääski

1/0

1/0

1/0

?

1/0

1/0

Chrysoperla carnea
Harsokorento

?

1/0

1/0

1/0

?

?

3/?

Steinernema feltiae
Isosukkula

K

K

K

K

K

K

?

?

?

?

?

4/1

4/1

?

4/-

4/-

K

K

K

K

?

?

?

?

3/2

?

?

3/-

4/1

?

4/-

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

?

?

?

?

?

?

1/0

?

1/0 4/1,5

1/0

4/1,5

?

?

?

?

?

?

?

?

3/1-2

?

1/0

?

?

1/0

2/4

4/0

4/?

1/0

?

1/0

3/4

3/4

Neoseiulus cucumeris
Ripsiäispetopunkki
Amblyseius swirskii
Swirskii-petopunkki
Hypoaspis/Stratiolaelaps sp
Hypoaspis-petopunkki
Phytoseiulus persimilis
Ansaripetopunkki

Gliocladium catenulatum
Prestop kasvualustakäsittely
Gliocladium catenulatum
Prestop lehvästökäsittely
Isaria fumosorosea
PreFeRal
Streptomyces griseovirides
Mycostop
Trichoderma harzianum
Trianum
Verticillium lecanii
Mycotal
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VILJOJEN TAUTIEN TORJUNTAAN KÄYTETTÄVIEN
VALMISTEIDEN TEHOT

230

PARAS SATO -OPAS

BRONCO paras ruiskutusaika ja -annos rikkakasveittain
Syksyllä itäneet rikkakasvit,
ruiskutus ennen kylvöä

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Annos l/ha

Syksyllä itäneet

1,5–3

Juolavehnä

2–3

Annos l/ha

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Annos l/ha

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Rikkakasvi

Heinäkuu

Rikkakasvi

Englannin raiheinä

3–4

Pehmytmesiheinä

4

Haapa

4

Pelto-ohdake

6–7

Hierakka

4–6

Peltovalvatti

6–7

Isorölli

4

Pihlaja

4

Italian raiheinä

2

Pujo

6–8

Juolavehnä

3–4

Punanata

6

Järvikaisla

8

Raita

4

Järviruoko

6

Rantapalpakko

8

Karhunvatukka

4

Ruusunmarja

4

Ketohanhikki

6

Rönsyrölli

4

Kiertotatar

6–8

Saarni

4

Koiranheinä

4

Sananjalka

4

Koivu

4

Sarat

6–8

Leinikki

6–8

Saunakukka

3–5

Leppä

4

Siankärsämö

6–7

Leskenlehti

8

Takiainen

8–9

Leveäosmankäämi

8

Tammi

4

Maitohorsma

4

Timotei

4

Myrkkykeiso

6

Tyrni

4

Nokkonen

6–10

Ukonputki

6–8

Nurmilauha

6–7

Vadelma

6

Nurminata

4

Valkoapila

7–9

Nurmipuntarpää

10–12

Voikukka

8

Oratuomi

4

Vuohenputki

9
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TEHOTAULUKKO RIKKAKASVEILLE
Basagran SG

2

5

5

5

4

4

2

5

5

3

4

4

5 Svinmålla

2

5

2

3

5

4

5

5

5

2

4

4

5

5 Baldersbrå

Vesiheinä

STEME 5

5

5

4

1

5

5

2

2

5

5

3

5

2

2

5

4

4

5

5 Våtarv

Pillike

GAETE 5

1

5

5

5

3

5

5

4

3

4

5

2

2

2

4

4

4

3

5 Dån

Reglone

Butisan Top

4

1

Butisan S

3

4

Stomp

5

3

Galera

Gallery

Matrigon 72 SG

Lentagran

Buctril EC 225

5

5

Betanal SE

4

2

Safari

Centium

5

MATIN 5

Goltix

Spotlight Plus

CHEAL 5

Saunakukka

Senkor

Titus

Jauhosavikka

Proman

Fenix

Betanal Progress

PERUNA, SOKERIJUURIKAS, VIHANNEKSET, MARJAT, HEDELMÄT

Ukontatar

POLLA 4

4

5

3

4

4

4

5

3

-

4

2

3

3

3

3

4

-

4

5 Åkerpilört

Kiertotatar

POLCO 4

3

3

2

5

4

3

3

3

4

4

2

3

2

4

3

2

2

3

4 Åkerbinda

Pihatatar

POLAV 4

2

3

2

5

4

4

4

2

4

3

1

3

3

3

4

3

2

1

4 Trampört

Matara

GALAP 3

4

4

1

5

5

2

5

2

5

3

5

3

2

5

3

4

5

5

3 Måra

Pelto-orvokki

VIOAR 3

3

4

2

5

2

3

3

3

4

4

2

5

2

2

5

2

3

1

4 Åkerviol

Ristikukkaiset

Crusiferae 5

5

5

4

4

2

4

5

4

4

4

2

5

1

1

4

2

1

5

5

Linnunkaali

LAPCO 4

5

5

3

3

4

4

5

2

3

4

5

3

4

4

3

3

4

3

5 Harkål

Peltoemäkki

FUMOF 3

5

2

4

2

3

3

3

3

4

3

5

5

1

1

4

2

2

4

4 Jordrök

Peltolemmikki

MYOAR 5

3

5

3

2

3

5

5

3

3

4

3

4

2

2

5

3

2

4

4 Förgetmigej

Hatikka

SPEAR 3

4

5

2

5

1

4

5

2

4

4

3

5

1

1

5

2

4

5

5 Åkerspergel

Peippi

LAMPU 5

5

4

3

5

4

4

5

3

4

4

5

5

2

2

5

4

4

3

4 Plister

Peltovillakko

SENVU 4

2

4

4

1

4

3

5

4

4

4

5

3

4

4

1

4

-

2

5 Korsört

Korsblomstriga
ogräs

Rusokki

BIDTR 4

1

1

3

1

1

2

5

2

-

1

5

1

5

5

1

1

-

1

5 Brunskära

Kylänurmikka

POAAN 5

4

5

2

1

1

4

5

2

4

1

1

1

1

1

1

5

5

1

3 Vitgröe

Mustakoiso

SOLNI 4

2

2

2

5

5

2

5

3

-

4

4

4

4

4

5

4

-

4

4 Nattskatta

Pihasaunio

MATMA 5

4

5

4

4

1

5

5

3

3

5

4

5

4

4

2

4

-

5

4 Gatkamomill

Ohdake

CIRAR 2

2

4

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

5

4

2

1

1

2

4 Åkertistel

Valvatti

SONAR 2

2

3

3

1

2

2

2

1

2

2

2

2

5

4

2

1

4

2

4 Mjölktistel

5 Erinomainen teho, > 90 %
4 Hyvä teho, 70–90 %
3 Tyydyttävä teho, 50–70 %
2 Heikko teho, < 50 %
1

Ei tehoa

Monien kasvinsuojeluaineiden kohdalla on olemassa riski, että niitä vastaan kehittyy vastustuskykyä. Tästä syystä aineiden tehon
muuttumista ei voida sulkea pois. On vaikeasti ennustettavissa miten vastustuskyky kehittyy, koska siihen vaikuttaa monet eri
tekijät. Maahantuoja ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, joka johtuu tällaisesta kehittyvästä vastustuskyvystä. Vastuullinen
kasvinsuojelu edellyttää, että käytetään valmisteen käyttöohjeen mukaisia annoksia sekä vuorotellaan aineita, joilla on erilainen
vaikutusmekanismi. Lukemattomat eri tekijät vaikuttavat kasvinsuojeluaineiden toimivuuteen. Tällaisia tekijöitä ovat mm. sääolot ja
maaperä, viljelykasvien eri lajikkeet, viljelykierto, ruiskutusajat, käytettävät vesimäärät, ruiskutusveden laatu, tankkiseokset muiden
aineiden kanssa sekä viljelijän ammattitaito. Aineiden vaikutuksen muuttuminen tai kasvien vioittuminen voi olla mahdollista, eikä
maahantuoja tai valmistaja ole missään vastuussa mahdollisesta vahingosta kasvustolle. Maahantuoja tai valmistaja vastaa siitä, että
kasvinsuojeluaine on koostumukseltaan kunnollista.
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NURMILLA KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN TEHOTAULUKKO
Yksivuotiset rehunurmet (pikalaitumet) perustamisvuonna, ei apilaa

Savikka
Saunakukka
Vesiheinä
Pillike
Ukontatar
Kiertotatar
Pihatatar
Matara
Pelto-orvokki
Ristikukkaiset
Linnunkaali
Peltoemäkki
Peltolemmikki
Hatikka
Punapeippi

CHEAL
MATMA
STEME
GALTE
POLLA
POLCO
POLAV
GALAP
VIOAR
Crusiferae
LAPCO
FUMOF
MYOAR
SPEAR
LAMPU

Ariane S
1,75–2,0 l
4
4
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4

Harmony SX *
15–20 g
4
4
4
4
4
3
3
2
3
4
3
3
4
4
3

Primus*
0,1–0,15 l/ha
2
4
4
3
4
4
2
4
1
4
4
2
3
1
2

Starane XL
1,5–1,8 l/ha
2
4
4
3
4
4
3
4
1
4
4
3
4
3
3

Gratil*
30–40 g/ha
4
3
2
3
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
1

Matrigon 72 SG Harmony SX *
110–165 g
15–20 g
1
4
1
4
4
1
4
4
2
3
4
4

Primus*
0,1–0,15 l/ha
4
4
1
4
2
4

Starane XL
1,5–1,8 l/ha
4
4
2
4
4
4

Gratil*
40–60 g/ha
3
2
3
4
4
3

Harmony SX * Matrigon 72 SG
15–20 g
110–165 g
4
3
4
3
2
3
4
4
4
1
3
4
3
2
4
3
2
4

Primus*
0,1–0,15 l/ha
2
3
1
4
3
3
1
3
3

Starane XL
1,5–1,8 l/ha
3
3
2
3
3
2
3
3
4

Gratil*
40–60 g/ha
3
4
2
4
3
1
2
2
3

Vanhat rehunurmet / syysitoiset siemenrikkakasvit, ei apilaa

Lutukka
Peltokanankaali
Peltotädyke
Peltoukonnauris
Pihatatar
Saunakukka

CAPPB
BARVU
VERAG
ERYCH
POLAV
MATMA

Ariane S **
2,0–3,5 l
4
4
4
4
4
4

Vanhat rehunurmet / juuririkkakasvit, ei apilaa

Ahosuolaheinä
Hevonhierakka
Koiranputki
Leinikki
Nokkonen
Pelto-ohdake
Piharatamo
Siankärsämö
Voikukka

RUMAC
RUMLO
ANTSI
RANAC
URTDI
CIRAR
PLAMA
ACHMI
TAROF

Ariane S **
2,0–3,5 l
4
4
2
4
4
4
4
4
4

* Lisää ruiskutusnesteeseen SitoPlus -kiinnitettä 1 dl / 200 l vettä
** Käyttöaika viimeisen niiton jälkeen, huom. varoaika
Varoajat laidun- ja säilörehunurmilla:
4
Ariane S
30 vrk
Harmony SX
7 vrk
3
Primus
7 vrk
Starane XL
10 vrk
2
Gratil
7 vrk
1

erinomainen teho, > 90 %
hyvä teho, 70–90 %
tyydyttävä teho, 50–70 %
heikko teho, < 50 %
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VILJOILLE KÄYTETTÄVIEN RIKKA-AINEIDEN TEHOTAULUKKO

Cantor

Premium Classic 50 SX + Sito Plus

Monitor

Mustang Forte

Nufarm MCPA

Primus

Refine Super SX + Sito Plus

Sekator OD + Sito Plus

Starane XL

Starane 333 HL

Duplosan Super

Ally 50 ST+Starane 333 HL + Sito Plus

Buctril+Sekator+Sito Plus

Lancelot Classic Twin + Sito Plus

Classic Star+Sito Plus

Twist Combo+Sito Plus

Refine Super SX + Starane 333 HL+Sito Plus

CHEAL 3

4

4

4

4

4

2

4

4

2

4

4

2

1

4

3

3

4

4

4

4

4

MATIN 4

4

2

4

3

3

--

4

1

4

4

2

3

2

2

4

4

4

4

3

4

4

Saunakukka, kevätitoinen

MATIN 4

4

4

4

4

4

3

4

2

4

4

4

4

2

3

4

4

4

4

4

4

4

Vesiheinä

STEME 4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Pillike

GALTE 4

4

3

3

3

4

2

3

4

3

4

4

3

4

2

4

4

4

4

4

4

4

Ukontatar

POLLA 4

4

4

4

3

3

--

4

1

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

Kiertotatar

POLCO 3

3

4

4

4

3

3

4

1

4

4

3

4

4

2

3

4

4

4

4

4

4

Ally 50 ST+Primus+Sito Plus

Broadway+Dassoil

Savikka
Saunakukka***talvehtiva

Ally 50 T + Sito Plus

Ariane S

Tankkiseoksien teho

Ally Class 50 WG

Normaali annos hyvissä olosuhteissa Yksittäisten valmisteiden teho

Pihatatar

POLAV 3

3

4

4

3

3

--

3

1

4

4

4

3

2

2

3

4

4

3

4

4

4

Matara

GALAP 1

4

4

4

4

2

4

4

1

4

2

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

Pelto-orvokki

VIOAR 3

4

2

3

2

3

2

3

1

1

3

2

1

1

2

3

3

4

3

3

4

4

Ristikukkaiset

Crusiferae 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

Linnunkaali

LAPCO 3

3

4

3

4

3

1

4

1

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

Peltoemäkki

FUMOF 2

3

4

3

2

3

1

3

1

2

3

3

3

2

3

2

2

4

3

3

4

4

Peltolemmikki

MYOAR 2

4

4

4

3

4

2

4

1

4

4

4

4

3

2

3

4

4

4

4

4

4

Hatikka

SPEAR 4

4

4

1

2

4

1

3

2

1

4

2

2

2

2

4

4

2

4

4

4

4

Punapeippi

LAMPU 4

4

4

3

2

4

1

3

1

1

4

3

3

3

1

4

4

4

4

4

4

4

Ohdake*

CIRAR 3

3

4

2

2

3

--

3

3

3

3

1

2

2

2

2

3

1

3

3

3

3

Valvatti*

SONAR 3

3

4

2

2

2

--

4

3

3

2

2

3

2

2

3

3

2

3

3

3

3

Ruiskaunokki

CYACY 2

2

4

4

3

3

--

4

1

4

4

2

3

2

2

3

2

2

3

3

4

4

Voikukka

TAROF 2

3

4

3

3

4

--

3

2

3

4

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Piharatamo

PLAMA 2

2

4

2

2

3

3

2

1

3

3

3

4

3

3

4

3

3

3

4

4

4

erinomainenteho, >90 %

2 tyydyttävä teho, 50–70 %

-- Ei tietoa

3 hyvä teho, 70–90 %
1 heikko teho, < 50%
* Myöhäinen ruiskutus
**Rikkakasvit korkeintaan 6-lehtiasteella
*** Laji, joka voi yleistyä kevytmuokkauksessa tai suorakylvössä. Talvehtiva laji, jonka torjunta edellyttää käyttösuosituksia korkeampia
annoksia
Monien kasvinsuojeluaineiden kohdalla on olemassa riski, että niitä vastaan kehittyy vastustuskykyä. Tästä syystä aineiden tehon
muuttumista ei voida sulkea pois. On vaikeasti ennustettavissa miten vastustuskyky kehittyy, koska siihen vaikuttaa monet eri tekijät.
Maahantuoja ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, joka johtuu tällaisesta kehittyvästä vastustuskyvystä. Vastuullinen kasvinsuojelu
edellyttää, että käytetään valmisteen käyttöohjeen mukaisia annoksia sekä vuorotellaan aineita, joilla on erilainen vaikutusmekanismi.
Lukemattomat eri tekijät vaikuttavat kasvinsuojeluaineiden toimivuuteen. Tällaisia tekijöitä ovat mm. sääolot ja maaperä, viljelykasvien
eri lajikkeet, viljelykierto, ruiskutusajat, käytettävät vesimäärät, ruiskutusveden laatu, tankkiseokset muiden aineiden kanssa sekä
viljelijän ammattitaito. Aineiden vaikutuksen muuttuminen tai kasvien vioittuminen voi olla mahdollista, eikä maahantuoja tai valmistaja
ole missään vastuussa mahdollisesta vahingosta kasvustolle. Maahantuoja tai valmistaja vastaa siitä, että kasvinsuojeluaine on
koostumukseltaan kunnollista.
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MANSIKAN JA OMENAN TANKKISEOKSET
MANSIKKA

Gallery
1 Voidaan sekoittaa
1 Goltix
1* Voidaan sekoitaa, sakka läpäisee 100 mikronin sihdin
4 1 Matrigon
2 Ei saa sekoittaa
1 1 4 Betanal SE
3 Sekoitusmahdollisuutta ei tiedetä
4 1 4 1 Select
4 Sekoitus tarpeeton – eri ruiskutusaika
4 1 4 4 4 Targa Super 4* Sekoitus tarpeeton – lisää resistenssiriskin
4 4 4 4 4 1 Calypso
4 1 4 1 1 1 4 Mavrik
4 1 4 1 1 1 3 1 Nissorun
4 1 1 1 1 1 1 4 1 Decis Mega
4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 Agrimec
4 4 3 4 3 3 3 3 4* 3 4 Envidor
4 4 3 4 3 3 1 3 4 3 4 4 Floramite
4 4 4 4 4 4 1 2 1 4 3 3 3 Frupica
4 4 4 4 4 4 1 2 1 4 3 4 3 4 Teldor
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 Aliette
4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 3 3 2 4 3 1 Mirador
4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 3 1 3 4 3 1 4* Candit
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4* 3 3 3 Prolectus
4 4 4 4 4 4 3 2 1 2 3 4 1 4 4 1 1 1 3 Rovral
4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 3 4 1 4* 4 1 1 1 3 1 Scala
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 Serenade
4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 3 3 2 4 4 1 4* 4* 3 4 4 3 Signum
4 4 4 4 4 4 1 3 1 4 3 4 3 4* 3 1 4 3 3 3 4* 3 4 Switch
4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 3 3 3 3 1* 1 3 4 3 3 3 3 4 3 Topas
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 Rikkilannos
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 Aminosol
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1* 3 3 3 1* 3 1 3 3 1 1 1 1 Calcium Forte
4 3 1* 3 3 1* 3 3 3 1* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 Robustus

OMENA

Calypso
3 Envidor
3 4 Mavrik
Koskee fysikaalista sekoitettavuutta, ei välttämättä vioittavuutta
3 4* 3 Nissorun
viljelykasville. Sekoitettavuuteen vaikuttaa veden lämpötila ja
3 4 3 4* Mospilan
humuspitoisuus, veden kovuus ja pH-arvo, liuoksen konsentraatio ja
4 2 2 4* 4 Movento
valmisteiden täyttöjärjestys.
4 4 4 4 4 4 Fibro
Lähteet: Bayer CropScience, BASF, Syngenta, Nordisk Alkali, Lebosol
4 4 4 3 4 3 4 Danadim
Progress
4 4 2 1 1 1 1 1 Madex
1 4 4 2 1 1 4 1 1 Steward
1 1 4 4 4 4 1 4 1 4 Teppeki
3 4 3 4 3 2 3 1 4 3 3 Turex
3 1 1 1 3 4 2 3 1 3 1 1 Candit
1 3 1 1 1 3 2 2 3 1 3 1 3 Delan
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Don-Q
4 1 1 3 1 1 1 3 4 2 3 1 3 1 1 Scala
1 4 1 1 3 1 1 1 3 4 2 3 1 3 3 3 Signum
3 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 Syllit
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 Switch
3 3 3 3 4 1 3 3 1 1 1 3 4 2 3 1 3 3 1 Topas
Care
1 3 3 1 1 4 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 Green
Rikkilannos 80
1 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 Lebosal Amnisol
1 1 1 1 3 3 1 4 1 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 Lebosal
Calcium Forte
1 1 1 1 1 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 Lebosol
Kalium Plus
1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 Lebosol Kupfer
1 1* 1 1 3 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 Lebosol Robustus

Goltix
Matrigon
Betanal SE
Select
Targa Super
Calypso
Mavrik
Nissorun
Decis Mega
Agrimec
Envidor
Floramite
Frupica
Teldor
Aliette
Mirador
Candit
Prolectus
Rovral
Scala
Serenade
Signum
Switch
Topas
Rikkilannos
Aminosol
Calcium Forte
Robustus

Envidor
Mavrik
Nissorun
Mospilan
Movento
Fibro
Danadim
Progress
Madex
Steward
Teppeki
Turex
Candit
Delan
Don-Q
Scala
Signum
Syllit
Switch
Topas
Green Care
Rikkilannos 80
Lebosol Aminosol
Lebosol
Calcium Forte
Lebosol
Kalium Plus
Lebosol Kupfer
Lebosol Robustus
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PARAS SATO -OPAS

PERUNAN RUISKUTUKSEN TANKKISEOKSET
Fenix
Senkor SC,
Senkor SC,
Proman7 1 Proman7
Titus 1 1 Titus

1 saa sekoitta

Boxer 1

1

4 Boxer

2 ei saa sekoittaa

Monitor 2

1

2 2 Monitor

3 ei tietoa

Agil5 4 1 2 4 2 Agil5
Focus Ultra,
Focus Ultra,
Stratos Ultra 4 3 3 3 2 4 Stratos Ultra
Targa Super 4 1 1 4 2 4 4 Targa Super
Reglone 2

1

4 4 2 4 4 4 Reglone

Spotlight Plus 1

1

4

1

2 4 4 4

Select Plus 2 2 2 2 2 4 3
Dithane NT
Ranman Top,
Leimay
Narita, Revus,
Revus Top
Shirlan,
Banjo Forte
Acrobat WG
Zorvec Enicade,
Infinito
Epok,
Ridomil Gold
Cymbal
Signum
Zaftra AZT 250
SC, Mirador
Biscaya
Cyperkill 500 EC,
Sumi Alpha
Teppeki

4 seos tarpeeton, eri ruiskutusaika

1 Spotlight Plus

1

4 4 Select Plus

4 4

1

4

1

1

1

1

4 4

1

4 3

1

1

1

4 4

1

4

1

1

1

1

4 4

1

4

1

1

1

1

4 4

1

4

1

1

1

1

4 4

1

4

1

1

1

1

4 4

1

4 3

1

3

1

4 4

1

4

1

1

1

3 3 3 Dithane NT
Top,
1 1 1 1 Ranman
Leimay
Revus,
1 4 1 4 4 Narita,
Revus Top
1 4 1 4 1 3 Shirlan,
Banjo Forte
4 4 4 4 4 4 1 Acrobat WG
Enicade,
4 4 1 1 1 1 4 1 Zorvec
Infinito
4 4 4 4 4 1 4 1 1 Epok,
Ridomil Gold
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Cymbal

1

¹ max 10 kg N/ha
2
	Tankkiseos ruttoaineen kanssa voi
lisätä Tituksen aiheuttamaa perunan
vaalenemista
3
	Biscaya voidaan sekoittaa Ridomil Gold
valmisteen kanssa
4
	Voi sekoittaa ennen perunan
taimettumista tehtäviin ruiskutuksiin
5
	Tankkiseos ruttoaineen kanssa heikentää
rikkakasvitehoa
6
Infinitoa saa sekoittaa öljyjen kanssa
7
	Käsittelyajankohdat eivät sovi yhteen
Agilin, YaraVita Solatrelin, HiPhossin,
Zm-Grow ja Wuxal Microplant
valmisteiden kanssa
8
	Wuxal Microplantin sekoitettavuudesta ei
ole tietoa seuraavien tuotteiden kanssa,
mutta riski tekniseen toimimattomuuteen tai vioitukseen on pieni: Titus,
Acrobat WG, Zorvec Enicade, MagnuS
9
	Zm Grow:n sekoitettavuudesta ei ole
tietoa seuraavien tuotteiden kanssa,
mutta riski tekniseen toimimattomuuteen tai vioitukseen on pieni: Titus,
Monitor.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1

1

3

1

3

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1

1

3

1

3

1

4 4

1

4 3

1

1

1

4 4

1

1

1

1

1

1

4 4

1

4 3

1

1

1

4 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Signum
1 1 1 4 Mirador,
Zaftra AZT 250 SC
2 3 1 1 1 Biscaya
500 EC,
1 1 4 1 1 1 Cyperkill
Sumi Alpha
1 1 1 1 4 4 1 Teppeki

Fibro 4

1

2 4 2 2 2 2 4 2 3

1

4 3 3 3 3 4 4

1

4 4 2

1

1

2 2 3

1

1

1

1

1 Fibro

Kiinnitteet 4

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

1

3 2 3

1

2

1

3

1

3

1

3 3 3 3 Typpilius N30

4 4

4

1

2

Typpilius N30 4 3 2 3

1

3 3 3 4

MagnuS 4 4
Mangan 235 Jett
8
Wuxal
Microplant
HiPhos, Yara
Vita Solatrel
9
ZM-Grow

1

1

2 2

1

1

1

4 Kiinnitteet

1

3 4 4

1

4 4 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4 2 MagnuS

4 4

1

4 4 4

1

4 4 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4 2

4 3

1

3

1

1

4 3

1

1 Mangan 235 Jett
4 1 1 3 1 4 4 3 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 Wuxal
Microplant8
Yara
3 3 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 4 1 1 1 1 HiPhos,
Vita Solatrel
4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 4 4 1 ZM-Grow9

Taulukon ohjeet ovat suuntaa antavia ja perustuvat kokemuksiin aineiden käytöstä. Koska kuitenkin käytettävä vesimäärä, veden laatu,
säätekijät, viljeltävä lajike yms. tekijät vaikuttavat seoksen toimivuuteen, on vastuu käytetyistä seoksista käyttäjällä.
Lähteet: Bayer CropScience, BASF, Syngenta, Nordisk Alkali, Yara, ISK, Belchim, Berner.
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Uutta potkua perunan rikkatorjuntaan
– Laaja torjuntateho useita hankalia rikkakasvilajeja vastaan
– Pitkäaikainen ja hyvä maavaikutus, myös kuivissa olosuhteissa
– Uusi tehoaine – väline resistenssihallintaan
Rikkakasvi

Proman 2,0 l/ha

Proman 2,0 l/ha +
Reglone® 1,5 l/ha TAI
Spotlight® Plus 0,25 l/ha*

Pillike
Saunakukka
Mustakoiso
Pihatatar
Pihatähtimö
Kiertotatar
Kierumatara
Savikka
Hanhentatar
Kylänurmikka
Rikkakasviteho

> 95 %

*Käsittely juuri ennen perunan taimettumista

Varmista kasvinsuojelaineen turvallinen
käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja
tuotetiedot ennen käyttöä.
Rekisteröidyt tavaramerkit:
Syngenta Group Company: Reglone®
FMC Corporation: Spotlight® Plus

Lisätietoja löydät nettisivuiltamme www.nordiskalkali.fi

90–95 %

70–90 %
Lähde: Belchim Crop Protection

PARAS SATO -OPAS

TANKKISEOSTAULUKKO RYPSILLE JA RAPSILLE
Avaunt
Avaunt

1

Mospilan

Mospilan

5

1

Biscaya

5

5

1

Biscaya OD 240
Sumi Alpha

Sumi Alpha

5

5

5

1

Decis Mega EW 50, Mavrik,
Cyperkill 500 EC

Decis Mega EW 50, Mavrik, Cyperkill 500 EC

5

5

5

5

1

Basso

Basso

3

3

2

3

3

1

Orius 200 EW, Juventus 90

1

1

1

1

1

1

Orius 200 EW, Juventus 90
1

Proline, Folicur Xpert

Proline, Folicur Xpert

3

3

3

3

3

1

1

1

Amistar Xtra, Mirador,
Zaftra AZT 250 SC

Amistar Xtra, Mirador, Zaftra AZT 250 SC

3

3

3

3

3

1

1

1

1

Select plus

Select Plus

–

1

1

1

1

3

4

3

3

1

Targa Super 5 SC

–

1

1

1

1

3

1

3

3

5

Targa Super 5 SC
1

Butisan Top

3

3

3

1

1

3

3

3

3

1

5

Butisan Top
1

Butisan S

Butisan S

3

3

1

1

1

3

3

3

3

3

4

1

1

Galera

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Galera

Matrigon 72 SG

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

Yara Vita Brassitrel

1

-

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

1

2

1

1

1

Matrigon 72 SG
Yara Vita Brassitrel
Zoom

Zoom

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

1

5

1

Typpiliuos

1

1

–

1

1

3

3

3

3

3

4

3

3

2

1

–

–

1

Wuxal Microplant

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

1

1

1

1

1

saa sekoitta

2

ei saa sekoittaa

3

voi sekoittaa mutta käsittelyajat eivät sovi yhteen

4

sekoittaminen lisää vioitusriskiä

5

sekoitus tarpeeton

–

ei tietoa

Typpiliuos

Lähteet: Bayer Cropscience, BASF, Nordisk Alkali, Syngenta, Yara

VASTUUKLAUSUULI:
Käyttäjä on aina velvollinen tarkastamaan aineiden käyttöohjeen ennen käyttöä. Monet eri tekijät vaikuttavat kasvinsuojeluaineiden
toimivuuteen. Tällaisia tekijöitä on mm. sääolot ja maalaji, viljelykierto, viljelykasvien eri lajikkeet, ruiskutusajat, käytettävät
vesimäärät, ruiskutusveden laatu, tankkiseokset muiden aineiden kanssa sekä viljelijän ammattitaito. Maahantuoja vastaa, että
alkuperäispakkauksessa oleva ja käyttöohjeen mukaisesti varastoitu valmiste on ilmoitetun kaltainen. Varaamme oikeuden muuttaa
tätä opasta ilman erillistä ilmoitusta.
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PARAS SATO -OPAS

VILJAN RUISKUTUKSEN TANKKISEOSTAULUKKO

*) Ascra Xpro, Bolt, Braco Premium, Bumber, Comet Pro, Delaro, Elatus Plus/Era, Folicur Xpert, Juventus,
Librax, Menara, Mirador, Orius, Priaxor, Proline, Proline Xpeet, Propulse FX, Prosaro, Siltra Xpro, Tilt,
Zaftra, Zenit, FOLI STAR -paketti kuuluu samaan ryhmään Ascra Xpro yms. valmisteiden kanssa.
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VILJELIJÄN AVENA BERNER
MYYNTIPISTEET

HÄMEENLINNA

LOIMAA

SIILINJÄRVI

VANAJANTIE 5
13110 HÄMEENLINNA

(Palvelemme sinua ma, ti ja pe)
PEHTOORINKUJA 1
32200 LOIMAA

TAKOJANTIE 8
70900 TOIVALA

INKOO
INKOON RANNIKKOTIE 800
10160 DEGERBY

KOKEMÄKI
VIINIKANTIE 1
32800 KOKEMÄKI

KOUVOLA
KAUPINKATU 4
45130 KOUVOLA

LAITILA
PILPPULANKUJA 3
23800 LAITILA

240

PORI
MÄKIPUISTONTIE 3
28430 PORI

PORNAINEN
KIRKKOTIE 197
07170 PORNAINEN

TURKU
RUOPANKATU 8
20360 TURKU

VAASA
OPISTOKATU 7
65100 VAASA

SALO

LOGISTIIKKAKESKUS
VANTAA

JOENSUUNKATU 12
24140 SALO

KATRIINANTIE 20
01530 VANTAA

SEINÄJOKI
RENGASTIE 6
60120 SEINÄJOKI

YHTEYSTIEDOT

TUOTEVASTAAVAT
HELSINKI

HELSINKI

HELSINKI

040 681 7460

010 402 2523

040 517 9365

HELSINKI

HELSINKI

HELSINKI

046 923 8200

040 701 8872

050 599 5578

KIRKKONUMMI

VANTAA

Juho
Ahlberg

Kati
Lassi

Jussi
Peltonen

040 776 9729

Hanna
Ikävalko

Nelli
Piekkari

Janne
Laine

Juha
Rita

Katja
Marjamäki

040 049 5459

ASIAKASPALVELU
HELSINKI

SIILINJÄRVI

040 132 7324

040 648 2844

Anna-Maija
Pääkkö

Anne
Urpilainen

MARKKINOINTI
HELSINKI

KIRKKONUMMI

040 579 4174

050 356 1200

Filippa
Savolainen

Andrea
Landers

Puutarhaneuvonta ja myynti:
020 791 4030

MYYNNIN JOHTO
HELSINKI

HELSINKI

040 706 9449

0400 973 773

Pekka
Hyssy

OSASTON JOHTO
KHELSINKI

Kalle
Erkkola

050 341 4848

Viljelyneuvonta ja myynti:
020 791 4040

Kyösti
Nissi

Asiakaspalvelu:
020 791 4070
Viljan ja öljykasvien osto:
010 402 2530

ITÄ-UUSIMAA JA KYMEENLAAKSO
KOUVOLA JA
PORVOO

Kenneth Ahlqvist

VARSINAIS-SUOMI

KOUVOLA

Juha
Ihanainen

LAITILA

Kristian
Mikola

SALO

Mika
Isokääntä

050 338 6864

040 149 5234

040 574 7387

040 579 0994

KOUVOLA

KOUVOLA

SALO JA LOIMAA

SALO JA
LOIMAA

050 521 4075

0500 193 163

040 720 4479

040 665 1696

SIPOO

SOMERO JA
LOIMAA

Anne
Perätalo

PORNAINEN

Petteri
Perttola

040 579 2462

Kyösti
Skippari

Bengt
Aspelin

040 579 2513

Matti
Hämäläinen

Asmo Saarinen
0500 703 420

Ari Räikkä

TURKU

Minna-Mari
Purtsi-Toimi
040 707 6040

LÄNSI-UUSIMAA JA HÄME
HÄMEENLINNA

HÄMEENLINNA

050 521 4111

040 553 4755

KIRKKONUMMI

NURMIJÄRVI

040 720 7810

040 579 2645

Matti
Hallikainen

Johan
Andberg

Asko
Myllymäki

INKOO

Matias
Viljanen

010 292 1524

Pasi
Pulkkanen

SATAKUNTA JA PIRKANMAA
KOKEMÄKI

Eeva-Liisa
Lehto

040 482 5306
PORI

Pasi
Nummela

0400 970 913

KOKEMÄKI

Sanna-Riikka
Wahala

NOKIA

Kari
Erkkilä

PORI

Matti
Koskela

040 584 4960

0500 958 300

040 502 9331

PORI

PUNKALAIDUN

SÄKYLÄ

050 563 0037

040 579 1890

040 660 5970

Kristiina
Åkerlund

Antti
Mäkelä

Seppo
Vätti

POHJANMAA JA POHJOIS-POHJANMAA
ISOKYRÖ

MAALAHTI

SEINÄJOKI

SEINÄJOKI

0500 158 427

040 579 3042

040 632 6090

040 579 3567

Päivi
Koivusalo

SEINÄJOKI

Tuomas
Latomäki

040 180 1592

Kenneth
Asp

VAASA

Matias
Rönnqvist

0400 590 057

Jukka
Hautala

VAASA

Pekka
Vaarasto

040 558 5846

Juha
Kuusisto

JEPUA

Johan
Willman

050 462 6042

POHJOIS-POHJANMAA, ITÄ-SUOMI JA POHJOIS-SUOMI
HAAPAJÄRVI

JOROINEN

SIILINJÄRVI

0500 289 078

040 579 4115

040 579 3866

Jarmo
Aho

Mimmi
Valkonen

Asko
Seppänen

TYRNÄVÄ

Juha-Pekka
Klasila
040 579 3714

