Kasvi

Omena, päärynä, luumu ja
kirsikka

Suositeltu annos kg/ha

2 kg
Valmistetta levitettäessä traktoriruiskulla
vesimäärä on 200–900 l/ha riippuen
kasvuston kehitysasteesta ja riviruiskulla
600–900 l/ha. Kun valmistetta levitetään
reppuruiskulla, käytettävä vesimäärä on 600–
900 l/ha (0,6–0,9 l/10 m2).

Tomaatti, kurkku, paprika ja
maustepaprika kasvihuoneessa

0,1 % liuos (100 g/ 100 l vettä);
1 kg/ha
100 g/1 000 m²

Valkokaali, punakaali,
savoijinkaali, suippokaali,
ruusukaali, lehtikaali,
Kiinankaali, pinaattikiinankaali
”pak choi”, kukkakaali,
parsakaali, kyssäkaali,
sareptansinappi, lanttu ja nauris

1 kg
Valmistetta levitettäessä traktoriruiskulla
vesimäärä on 200–900 l/ha riippuen
kasvuston kehitysasteesta ja riviruiskulla
600–900 l/ha. Kun valmistetta levitetään
reppuruiskulla, käytettävä vesimäärä on 600–
900 l/ha (0,6–0,9 l/10 m2).

Koristekasvit kasvihuoneessa ja
avomaalla

Taimistot

1 kg

1 kg

Käyttök
ertojen Maksimi
määrä/ käyttöm
äärä/
kausi
kasvuka
(maksim
usi
i)

Käsittelyaika

3

6 kg/ha BBCH 53–99

6

Käsittely tehdään
heti perhostoukkien
6 kg/ha ilmaantuessa
kasvustoon.

3

Käsittely tehdään
heti perhostoukkien
ilmaantuessa
kasvustoon.

3 kg

6

Käsittely tehdään
heti perhostoukkien
6 kg/ha ilmaantuessa
kasvustoon.

6

Käsittely tehdään
heti perhostoukkien
ilmaantuessa
kasvustoon.

6

Käsittely tehdään
emikukkien
Kuusen siemenviljelykset
3
6
kukinnan vaiheessa
P2 ja P3.
* Omenakääriäisen torjunnassa teho voi olla heikko sellaisina vuosina kun muninta tapahtuu suoraan raakileeseen.
2 kg
Vesimäärä 500 l/ha

Kommentti

Torjuntakohteet: Kääriäiset*
(Cydia pomonella, Archips spp,
jne.) Mittarit
(Operopthera brumata jne.)
Kehrääjäkoit (Yponomeuta
malinella)
Käsittelyväli: 7 vrk
Torjuntakohteet: Yökköset
(Chrysodeixis chalcites,
Authographa gamma, Polia
oleracea, Plusia spp.
Lacanobia oleracea)
Käsittelyväli: 7 vrk
Koiperhoset (Plutella
xylostella) Kaaliperhoset
(Pieris spp.),
Torjuntakohteet: Yökköset
(Polia oleracea, Authographa
gamma, Plusia spp.)
Käsittelyväli: 7 vrk
Torjuntakohteet: Kaaliperhoset
(Pieris spp.), Yökköset (Plusia
spp. Mamestra spp.)
Käsittelyväli: 7 vrk
Torjuntakohteet: Kaaliperhoset
(Pieris spp.) Yökköset (Plusia
spp., Mamestra spp.)
Villakkaat (Euproctis
chrysorrhoea, Leucoma salicis,
Lymantria
dispar) Kehrääjäkoit
(Yponometra spp.)
Käsittelyväli: 7 vrk
Torjuntakohteet: Koisaperhoset
(Dioryctria spp.), Mittarit
(Eupithecia spp.)
Käsittelyväli: 7 vrk

Varoaika
(vrk)

1 vrk

1 vrk

1 vrk

1 vrk

1 vrk

1 vrk

