
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 
 

! Hellävarainen ratkaisu monille viljelykasveille 
! Raemainen valmiste, jonka annostelu on helppoa 

 
 
Avainominaisuudet: 
Basagran SG on kosketusvaikutteinen lehtien kautta tehoava valmiste. Parhaiten se tehoaa siemenrikkakasvien taimiin 
sirkkalehtiasteelta 2-3 -lehtiasteelle saakka. Teho on hyvä mm. saunakukkaan, peltomataraan, pihatähtimöön sekä ristikukkaisiin 
rikkakasveihin. Teho savikkaan ja pillikkeisiin vaihtelee. 
 
 
Käyttökohteet  Käyttöajankohta  Käyttömäärä 
Apila- ja sinimailasviljelykset suojaviljan 
kanssa tai ilman kylvövuonna 

Apilassa tai sinimailasessa on sirkkalehtien lisäksi 1-3 
kasvulehteä tai, kun heinän oras on 2-3-lehtiasteella 

1,1-1,7 kg/ha* 

Apilan siemenviljelykset ja apilaa tai 
sinimailasta sisältävät nurmet 

Aikaisin keväällä kasvun alettua 1,1-1,7 kg/ha 

Sinimailasen siemenviljelykset Aikaisin keväällä kasvun alettua 1,4-1,7 kg/ha 
Vilja-herne-seosvilja Vilja on 2-3-lehtivaiheessa 1,1-1,7 kg/ha 
Herne, myös palkoineen korjattava Herne 5-8 cm 1,1-1,7 kg/ha 
Härkäpapu Aikaisella taimiasteella, 2-4 kasvulehteä 1,1-1,7 kg/ha 
Pensaspapu Pensaspavussa 2 kasvulehteä 1,1-1,7 kg/ha 
Istukas- ja taimisipuli Sipulin 3-4-lehtivaiheessa, ei sovellu varhaisviljelyyn 1,1 kg/ha 
Avomaankurkku Taimessa on 1-2 kasvulehteä, tavallisesti 3-4 viikkoa 

kylvöstä, vasta 5-7 vrk harson poistamisen jälkeen 
1,4-1,7 kg/ha 

Pellava Pellavan taimien ollessa 5-6 cm 1,4-1,7 kg/ha 
+ kiinnite 0,2 l/ha 

Mäkikuisma Kylvö- tai istutuskesänä, sen ollessa vähintään 3 cm 1,1-1,4 kg/ha 
* sinimailasviljelykset ilman suojaviljaa kylvövuonna 1,4-1,7 kg/ha 
 
Vaikutustapa: Bentatsonin vaikuttaa kosketusvaikutteisesti lehtien kautta 
 
HRAC:n luokitus: 
Bentatsoni kuuluu ryhmään C3 (yhteyttämisen esto, fotosysteemi 2) 
 
 
Huomioitavaa: 
Valmiste on kosketusvaikutteinen, on tärkeää käyttää korkeaa vesimäärää. Paras teho saadaan kostealla ja lämpimällä säällä 
+15°C. Tasaiset olosuhteet ennen ja jälkeen ruiskutuksen edistävät sitä. Jos päivälämpötila > +20°C, ruiskuta aamulla tai illalla. 
Älä ruiskuta kirkaalla auringonpaisteella. Kuivissa oloissa erityisesti jauhosavikan torjuntaa tehostaa Sunoco-öljyn lisääminen, sen 
ohjeiden mukaan. Jos öljyä lisätään muita valmisteita ei saa sekoittaa. 
Heinän ja puna-apilan suojaviljoilla voidaan Basagran SG valmisteen tehoa varmistaa lisäämällä joukkoon MCPA:ta 0,5 l/ha ja 
herneellä 0,4 l/ha. 
Älä sekoita insektisidien kanssa. Härkä- ja pensaspapua tai avomaankurkkua ei saa ruiskuttaa auringonpaisteessa. Vaikutus 
rikkoihin alkaa näkyä n. 1 vk:n kuluttua. Yöhallan uhatessa ja sen jälkeen ei saa ruiskuttaa. 
 
Vesimäärä: 300-400 l/ha 
 
Sateenkesto: väh. 6 h  
 
Varoaika: Ei määritelty 
 
Käytön rajoitukset: Ei saa levittää reppuruiskulla. Vaarallista muille viljelykasveille, myös virnoille. 
 
Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei peräkkäisten vuosien käyttörajoitusta. 
 
Pohjavesirajoitus: Kyllä.  
Ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden 
hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella 
käsittelemätön suojavyöhyke. Käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää 



 
Vesistöetäisyysrajoitukset:  
Käyttökohteet Suutintyyppi 

Viuhkasuuttimet Tuulikulkeumaa vähentävä suutin   
  50 % vähennys 75 % vähennys 90 % vähennys 

Kaikki kasvit 5 m  3 m  3 m  3 m  
 
Kasvinviljelyrajoitukset: Ei tiedossa olevia rajoituksia. 
 
Tuoteominaisuudet: 
� Tehoaine: Bentatsoni 870 g/kg  
� Olomuoto: Raemainen 
� Varastointi: Säilytettävä kuivassa 
� Pakkauskoko: 3 kg / 4 kpl 
� Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
� Valmistaja: BASF 




