
Hellävarainen kasvustolle, 

ankara rikoille!

Toolerin poikkeuksellinen 
hellävaraisuus yksin ja seoksissa 

käytettäessä tulee esille mm. 
hukkakauraa torjuttaessa Avoxa, Puma 

tai Swipe valmisteiden kanssa. Monet 
muut valmisteet heikentävät hukkakauran 

torjuntatuloksia, niin ettei haluttuihin 
tuloksiin päästä, eikä niitä voi siksi suositella 

tankkiseoksiin. Hellävaraisuudesta on hyötyä 
viljelijöille korkeampina satotasoina, erityisesti 

kasvukasina, jolloin esiintyy kasvustoa 
stressaavia ääriolosuhteita. 

Tooler käsittelyt voidaan tehdä joustavasti aina 
lippulehtivaiheelle saakka, alkaen +5°C asteesta 

lähtien.

Laaja ja hyvä teho kattaa mm. mataraan, 
saunakukkaan, savikkaan, pillikkeeseen, 

peltohatikkaan, pihatähtimöön ja ristikukkaisiin. 
Tuotteella on tehoa myös mm. nokkoseen ja pujoon.

Tuotetiedot

Erittäin hellävarainen 

viljelykasveille

Laajatehoinen, hyvä teho 

saunakukkaan ja mataraan

Joustava käsittelyajankohta: 

3-lehtiasteelta – lippulehtivaiheeseen

Hyvät tankkiseosmahdollisuudet, 

myös hukkakaura-aineiden kanssa

Hellävarainen, mutta tehokas pienannosaine kaikille 
viljoille myös apilattomien nurmien suojaviljoille 
leveälehtisten rikkojen torjuntaan matarateholla 

Tooler®

Tuotetiedot:

Tehoaineet: Tritosulfuroni 714 g/kg
Olomuoto: Ruiskutejauherae (WG)

Pakkauskoko:

1,4 kg / 10 kpl
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Käsittelemätön

Verranne 2 60g +0,1l +0,1l

Verranne 1 150g + 0,5l

Avoxa 1,35l

Avoxa 1,8l

Avoxa 1,35l + Saracen 0,2l

Avoxa 1,35l + Tomahawk 0,4l

Avoxa 1,35l + Tooler 35g

1. Käsittelemätön 0.0 %
2. Verranne 2 60g +0,1l +0,1l 78.3 %
3. Verranne 1 150g + 0,5l 88.8 %
4. Avoxa 1,35l 99.1 %

Hukkakauran torjuntakoe 2019, Hauho

Teho % Teho %
5. Avoxa 1,8l  99.1 %
6. Avoxa 1,35l + Saracen 0,2l 99.1 %
7. Avoxa 1,35l + Tomahawk 0,4l 99.1 %
8. Avoxa 1,35l + Tooler 35g 100.0 %

Rikkakasviaine



Yhteystiedot

Tooler®

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

Käyttökohteet

Käsittelyohjeet

Resepti ratkaisuja resistenssin hallintaan / ongelmarikkoihin:
Tooler 50 g/ha + MCPA 1 l/ha + kiinnite
• Tehokas ja edullinen seos, erinomaisella ohdake ja valvatti teholla
• Tehoaa Clearfield jääntikasveihin, kun MCPA‘n määrä on yli 0,5 l/ha
• Estää tehokkaasti gramma-aine resistenssin syntyä mm. savikkaa, pillikettä ja pihatähtimöä vastaan

Tooler 50 g/ha + Tomahawk 0,4 l/ha + kiinnite
• Tehokas ja edullinen ehkäisemään mm. vesiheinä ja pillike resistenssin syntyä
• Voit ajaa seoksena tai halutessasi kummatkin tuotteet erikseen

Tooler 50 g/ha + Saracen Delta 0,05 l/ha + kiinnite
• Tehokas ratkaisu mm. pelto-orvokkiin, saunakukkaan ja mataraan
• Seoksella maavaikutusta ja toimii jo +5°C alkaen
• Estää tehokkaasti ALS-resistenssin syntyä, mm. vesiheinä

Tooler 50 g/ha + Trio 1 – 1,5 l/ha
• Tehokas seos, erinomainen teho ohdakkeeseen ja valvattiin
• Tehoaa Clearfield jääntikasveihin
• Ehkäisee mm. savikka, pillike (1 l/ha) sekä vesiheinä (1,5 l/ha ) resistenssin syntyä

Käyttökohteet

Kevätviljat: ohra, vehnä ja kaura
Kevätviljojen apilattomat suojaviljat
Syysviljat: syysvehnä, ruis ja ruisvehnä

Käyttöajankohta

3- lehtiaste - lippulehtivaihe
Heinän 2-3 -lehtiasteella
Keväällä kasvun alettua - lippulehtivaihe

Käyttömäärä

50 g/ha + kiinnite, on normaaliannos
40- 50 g/ha + kiinnite
70 g/ha + kiinnite, on normaaliannos

150-200 l/haVesimäärä:

Tooler vaikuttaa systeemisesti lehtien kautta. Rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja ensimmäiset 
oireet näkyvät 7-10 vrk:n kuluttua. Lopullinen teho on nähtävissä 4-5:n viikon kuluttuaVaikutustapa: 

1-2 hSateenkesto:

Ei määriteltyVaroaika:

Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää apilapitoisten nurmien suojaviljalla.

Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei tiedossa olevia rajoituksia.

Pohjavesirajoitus: Kyllä

Vesistöetäisyysrajoitukset: 3 metriä kaikilla suutintyypeillä

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei tiedossa olevia rajoituksia.

Rikkakasviaine

Erinomainen tankkiseoskumppani: 

Tehokas pienannosaine ja 

tankkiseoskumppani 

mm. hukkakaura-aineille

www.agro.basf.fi

www.facebook.com/BASF. 
AgriculturalSolutionsFinland

http://bit.ly/BASFYTFI

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

