
CANDIT® 

Valmiste kasvitautien torjuntaan omenalla, mansikalla, herukoilla                                                                                                
ja karviaisella sekä kasvihuonekoristekasveilla. 

! Monipuolinen strobiluriini erikoiskasvien tauteihin 
! Hedelmäruven, härmän ja ruusun mustalaikun torjuntaan 
! Ohjelmiin mm. Delanin ja Scalan kanssa 

 
 
Avainominaisuudet: 
Kasvitautien torjuntaan omenalla, mansikalla, herukoilla ja karviaisella sekä kasvihuonekoristekasveilla. Tehokas ratkaisu mm. 
hedelmäruven ja härmien torjuntaan, paras teho saadaan suojaavana ruiskutuksena. Strobiluriinityyppisen tehoaineen kanssa on 
hyvä kiinnitää huomiota ruiskutusohjelmissa erityisesti resistenssien hallintaan. 
 
Käyttömäärät: 
Käyttökohteet  Käyttöajankohta  Käyttömäärä 
Omenan ja päärynän hedelmärupi  
sekä härmä 

Käsittelyaika (BBCH 07/53-81) silmujen puhkeamisesta 
hedelmien kypsymisen alkuun ja aikaan, jolloin hedelmät 
alkavat saada lajikekohtaisen värinsä. Enimmäisannos 
käsittelykertaa kohti on 0,2 kg/ha. Enintään 3 käsittelyä 
kasvukauden aikana kasvustoa kohti. Ennalta ehkäisevästi 
suojaavana ruiskutuksena. Käsittelyjen vähimmäisväli on 7 
päivää. Tautipaineen ollessa suuri ei käsittelyjen väli tule 
ylittää 7-10 päivää. Vesimäärä 800–2000 l/ha 

0,2 kg/ha 

Mansikan härmä 
avomaalla, kasvihuoneessa ja 
tunnelissa viljellyt mansikat 

Käsittelyaika (BBCH 11-89) ensimmäisten lehtien 
kehittymisestä alkaen aina toiseen satoon saakka. 
Enimmäisannos käsittelykertaa kohti on 0,2 kg/ha. 
Enintään 2 käsittelyä kasvukauden aikana kasvustoa kohti. 
Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena.  
Käsittelyjen vähimmäisväli on 7 päivää. Vesimäärä 400-
1500 l/ha.   

 0,2 kg/ha 

Herukan, karviaisen, mustikan ja 
karpalon härmä 

Käsittelyaika (BBCH 01/51-85) silmujen 
turpoamisvaiheesta aina täyden kypsymisen alkuun 
saakka. Enimmäisannos käsittelykertaa kohti on 0,2 kg/ha. 
Enintään 2 käsittelyä kasvukauden aikana kasvustoa kohti. 
Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena. 
Käsittelyjen vähimmäisväli on 7 päivää. Vesimäärä 1000 
l/ha. 

0,2 kg/ha 

Ruusun härmä ja mustalaikku Käsittelyaika (BBCH 11-89) ensimmäisten lehtien 
kehittymisestä aina marjojen täyteen kehitykseen saakka 
(ennen lehtien vanhentumisesta johtuvaan värjäytymiseen). 
Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena. 
Ruiskutusväli on 7 – 14 päivää tautipaineesta riippuen 

0,006–0,02 % 
(0,6–2g 10 l 
vettä)  

Krysanteemin ruoste Käsittelyaika (BBCH 11-89) ensimmäisten lehtien 
kehittymisestä aina marjojen täyteen kehitykseen saakka 
(ennen lehtien vanhentumisesta johtuvaan värjäytymiseen). 
Ennalta ehkäisevästi suojaavana ruiskutuksena. 
Ruiskutusväli on 7 – 14 päivää tautipaineesta riippuen 

0,006-0,02 %  
(0,6-2g 10 l 
vettä) 

 
Vaikutustapa: Kresoksiimimetyyli vaikuttaa ”pinta systeemisesti” kasvinosassa. 
 
FRAC:n luokitus: 
Tehoaine kuuluu ryhmään 11 (QoI-fungisidit) 
 
Huomioitavaa:   
Koristekasveilla tulee tehdä esikoe, koska eri lajikkeiden kestävyys voi vaihdella. Mahdollisten kestävien homesienikantojen 
esiintymistä ei voida täysin sulkea pois. Valmisteella ei ole tehoa tällaisten sienikantojen torjunnassa. 
 
Vesimäärä: Vesimäärät ilmoitettu käyttömäärä taulukossa kasvilajeittain. 
 
Sateenkesto: 1 h 
 
Varoaika: Mansikalla 7 vrk. Herukoilla, karviaisella, mustikalla ja karpalolla 14 vrk. Omenalla ja päärynällä 28 vrk. 
Kasvihuoneviljelyssä työhygieeninen varoaika 12 tuntia. 
 
Käytön rajoitukset: 
Valmistetta saa käyttää mansikka-, karviais-, mustikka-, karpalo- ja herukkaviljelmällä enintään kaksi kertaa sekä omenalla, 
päärynällä, ruusulla ja krysanteemilla kasvihuoneessa kolme kertaa kasvukauden aikana. 



Herukka- ja karviaispensaita ei saa ennen sadonkorjuuta käsitellä myöhemmin kuin viikko kukinnan päättymisestä.  
 
Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei peräkkäisten vuosien käyttörajoitusta. 
 
Pohjavesirajoitus: Kyllä. 
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen 
kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla 
maalajeilla tulisi välttää. 
 
Vesistöetäisyysrajoitukset: 
Käyttökohteet Suutintyyppi 

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

Mansikka, koristekasvit avomaalla 3 m 3 m 3 m 3 m 
Marjapensaat 10 m 5 m 3 m 3 m 
Hedelmäpuut 25 m 20 m 15 m 5 m 
 
Kasvinviljelyrajoitukset: Ei ole. 
 
Tuoteominaisuudet: 
� Tehoaine: Kresoksiimimetyyli 500 g/kg 
� Olomuoto: Vesiliukoinen rae 
� Varastointi: Säilytettävä kuivassa 
� Pakkauskoko: 0,5 kg / 10 kpl 
� Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
� Valmistaja: BASF 

	  

	  

	   	  




