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Sumi-Alpha 5 FW*

Sumi-Alpha 5 FW
Select Plus

Select Plus

Sluxx HP

Torjuu kaikki etanalajit tehokkaasti

Kirppojen torjuntaan

Heinämäisten rikkakasvien taltuttaja

- Hyvä sateenkesto, jopa 6 viikkoa
- Rakeet varmistavat tasaisen ja peittävän levityksen
- Uusi, kirkkaampi väri
Annostelu: 5–7 kg/ha etanoiden runsauden mukaan

- Tuttu ja paljon testattu
- Pitkävaikutteinen
- Laajatehoinen

- Laaja ja varma teho kaikkiin heinämäisiin rikkasveihin syysrapsilta
syksyllä, myös kylänurmikkaan
- Ainoa heinämäisten rikkasvien torjunta-aine, jolla on erinomainen teho
kylänurmikkaa vastaan
- Torju kylänurmikka kustannustehokkaasti ja helposti viljelykierrosta
syysrapsilla jääntiviljaa torjuttaessa

Käsittelyn ajankohta
- Paras suoja saavutetaan, kun rakeet levitetään heti kylvön jälkeen
ensimmäisten etanoiden ilmeentyessä
- Jos etanoita esintyy runsaasti ja kaikki rakeet tulee syödyksi, uudelleen
levitys voi olla tarpeen

Käyttohjeet
Tuholainen

Ajankohta

Käyttömäärä

Kirpat

Taimettumisvaiheessa

0,2–0,25 l/ha

Rapsikuoriainen/kaalikoi*

Ruusuke-nuppuvaihe

0,3–0,40 l/ha

Myöhäinen nuppuvaihe

0,3–0,40 l/ha

Rapsikärsäkäs*

* Erinomainen vaihtoehto myös rapsikuoriaisen-, rapsikärsäkkään-, sekä
kaalikointorjuntaan jos pyretroidiresistenssiä ei ole havaittu

Annostelu: Jääntivilja ja muut heinämäiset rikkakasvit, myös
kylänurmikka: 1,0 l/ha
Käsittelyn ajankohta
- BBCH 12-50
- Paras teho saavutetaan syksyllä rapsin ollessa kasvuasteissa 12-18,
kun kaikki rikkaruohot ovat taimettuneet ja rapsin kasvusto ei peitä
rikkaruohoja liikaa. Käsittely tulee tehdä ennen 1. lokakuuta
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue
aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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Kirppojen torjuntaan

Heinämäisten rikkakasvien taltuttaja

- Tuttu ja paljon testattu
- Pitkävaikutteinen
- Laajatehoinen

- Laaja ja varma teho kaikkiin heinämäisiin rikkasveihin, myös kylänurmikkaan
- Ainoa heinämäisten rikkasvien torjunta-aine, jolla on erinomainen teho kylänurmikkaa vastaan
- Torju kylänurmikka kustannustehokkaasti ja helposti viljelykierrosta kevätöljykasveilta hukkakauraa
torjuttaessa

Käyttohjeet
Tuholainen

Ajankohta

Käyttömäärä

Kirpat

Taimettumisvaiheessa

0,2–0,25 l/ha

Rapsikuoriainen/Kaalikoi*

Ruusuke-nuppuvaihe

0,3–0,40 l/ha

Myöhäinen nuppuvaihe

0,3–0,40 l/ha

Rapsikärsäkäs*

Annostelu: Hukkakaura, jääntivilja ja muut heinämäiset rikkakasvit, myös kylänurmikka: 1,0 l/ha
Behandlingstidpunkt
- BBCH 12-50
- Paras teho saavutetaan öljykasvien ollessa kasvuasteissa 19-33, kun kaikki rikkaruohot ovat taimettuneet
ja öljykasvien kasvusto ei peitä rikkaruohoja liikaa

* Erinomainen vaihtoehto myös rapsikuoriaisen-, rapsikärsäkkään-, sekä kaalikointorjuntaan jos
pyretroidiresistenssiä ei ole havaittu

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

