
Valmisteen kolme tehoainetta 
muodostavat kattavan ja tehokkaan 

yhdistelmän maa-ja siemenlevintäisiä 
tauteja vastaan, tehoten myös itävyyttä 

alentaviin homeisiin (fusarium). Teho on 
vakuuttava myös oleellisimpiin nokitauteihin. 

Viljelijälle suurimmat taloudelliset hyödyt 
syntyvät pitkästä suoja-ajasta, jonka valmiste 

antaa kehittyvälle kasvustolle. Tämä hyöty 
saadaan erityisesti SDHI-ryhmän tehoaine 

Xemiumin avulla, joka liikkuu uusiin kasvinosiin 
suojaten niitä taudeilta. Esim. Priaxorin fungisidi 

sisältää myös Xemiumia, joka voi antaa tämän 
korrenkasvun alussa ruiskutettaessa, jopa 

loppukasvukaudeksi riittävän tautisuojan ohralle.  

Valmiste lisää todistetusti elinvoimaa oraiden ja 
juuriston alkukehitykseen. Useissa eri tutkimuksissa on 

osoitettu Kinto Plus peitatun siemenen lähtevän 
itämään hyvin sekä kuivissa ja kylmissä tai kuumissakin 

olosuhteissa verrattuna kilpaileviin ratkaisuihin.
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Käsittemätön

Tuotetiedot

Peittausaine

Tehoaineet:
Xemium ....................  33,3 g/l
Tritikonatsoli .............  33,3 g/l
Fludioksoniili.............  33,3 g/l

Formulatti:
FS, Juokseva tiiviste

Pakkauskoko:
10 litraa / 2 kpl

Pitkä ja kattava suoja kehittyvälle 

kasvustolle

Vakuuttava teho nokitauteihin

Syysviljoilla tehokas lumihomeeseen

Tehoa myös punahomeeseen eli 

fusarium-sienitauteihin

Kinto Plus on nestemäinen 3 tehoaineen 
peittausaine ohran, vehnän, rukiin, ruisvehnän 
kevät-ja syysmuodoille sekä kauralle maa- ja 
siemenlevintäisten tautien torjuntaan 

Kinto®Plus

Ohran peittauskoe, Hauho 2020 

Peittausaine joka vie 
peittauksen hyödyt 
uudelle tasolla



Yhteystiedot

Kinto®Plus

Hannes Höykälä: +358 40 672 2102Hanna Mäkinen: +358 40 679 0649

Peittausaine

Käyttökohteet

Kinto® Plus sopii kaikille viljalajeille, tehoaineilla eri vaikutustavat:

Vehnä Ohra Ruisvehnä Ruis Kaura

www.agro.basf.fi

www.facebook.com/BASF. 
AgriculturalSolutionsFinland

http://bit.ly/BASFYTFI

1,5 tn/tn siemeniä, vinkki voit laimentaa 1:7 vedellä, esim. 4-12 l/tn siemeniäKäyttömäärä:

Ohra, vehnä, ruis, ruisvehnä kevät-ja syysmuotojen sekä kauralle peittausKäyttökohteet:

Vesiohenteinen, suojattava alle 0 °C:n lämpötilaltaHuomioitavaa:

Ei olePeräkkäiskäyttörajoitus:

Pohjavesirajoitus: Kyllä

Vesistöetäisyysrajoitukset: Ei määritetty

Käsittelyohjeet

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei ole tiedossa olevia rajoituksia

Peittausaine joka vie 
peittauksen hyödyt 
uudelle tasolla

https://www.facebook.com/BASF.AgriculturalSolutionsFinland

