
CYCOCEL® 750 
 
Edullinen kasvunsääde vehnälle, kauralle, rukiille, ruisvehnälle  
ja heinän siemenviljelyksille aikaisessa vaiheessa 
 

! Lyhentää ja vahvistaa alimpia solmuvälejä 
! Parantaa pensomista aikaisessa käytössä 
! Tehostaa juuriston kehitystä 
! Edullinen kasvunsääde 

 
Avainominaisuudet: 
Cycocel 750 on edullinen korrensääde vehnälle, kauralle, rukiille ja koristekasveille. Lyhentää ja 
vahvistaa alimpia solmuvälejä sekä tehostaa juuriston kehitystä. Käyttömäärä tarkennetaan lannoituksen ja lajikkeen mukaan. Viljat 
voidaan ruiskuttaa joko yhdessä rikkakasviaineen kanssa pensomisen lopulla tai viljan 1-solmuasteella. Aikainen käsittely lisää 
versontaa. Paras laonesto-vaikutus saadaan ruiskutettaessa 1-solmuasteella. Optimiruiskutusolosuhteet ovat +15-20°C ilman 
suhteellisenkosteuden ollessa suuri. 
 
Käyttökohteet  Käyttöajankohta  Käyttömäärä 
Syysvehnä Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste) 1,0-1,5 l/ha 
Kevätvehnä  Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste) 0,3-1,0 l/ha 
Ruisvehnä Pensomisen loppu-korrenkasvun alku (1-solmuaste) 1 l/ha 
Ruis Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste) 1,0-1,5* l/ha 
Kaura Pensomisen loppu-korrenkasvun alku (1-solmuaste) 1,0-1,5* l/ha 
Siemennurmi Orasaste-korrenkasvun alku (1-solmuaste) 2,0 l/ha 
*=Rukiin ja kauran käsittelyssä ruiskutusnesteeseen voidaan lisätä kiinnitettä 0,3-0,5 l/ha, mikäli valmistetta ei ruiskututa seoksena 
jonkun muun aineen kanssa. 
 
Vaikutustapa: Klormekvattikloridi vaikuttaa systeemisesti kasvin vihreiden osien kautta.  
 
Huomioitavaa: Heikossa kasvukunnossa olevaa tai poudanaralla maalla kasvavaa kasvustoa 
ei saa ruiskuttaa. 
 
Vesimäärä: 200-400 l/ha 
 
Sateenkesto: 3-4 h 
 
Varoaika: Syysviljat on ruiskutettava ennen kesäkuun alkua ja kevätviljat ennen heinäkuun alkua (yleensä 25.6. mennessä). 
 
Käytön rajoitukset: 
Siemeneksi viljeltävien nurmikasvien korsia ei saa käyttää eläinten rehuksi ja sienten kasvualustaksi. Viljan olkia ei saa käyttää 
lypsykarjan rehuksi ja sienten kasvualustaksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta. Jos käsitelty kasvusto 
joudutaan rikkomaan ja viljelylohko kylvetään uudelleen, niin salaattia, apilaa ja auringonkukkaa saa kylvää aikaisintaan kahdeksan 
viikon kuluttua käsittelystä vioitusten estämiseksi. 
 
Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei peräkkäisten vuosien käyttörajoitusta 
 
Pohjavesirajoitus: Ei pohjavesirajoitusta 
 
Vesistöetäisyysrajoitukset: 
 
Käyttökohteet Suutintyyppi 

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

Kaikki kasvit 3 m 3 m 3 m 3 m 
 
Kasvinviljelyrajoitukset: Ei tiedossa olevia rajoituksia. 
 
 
Tuoteominaisuudet: 

! Tehoaine: Klormekvattikloridi 750 g/l 
! Olomuoto: Vesiliukoinen konsentraatti (SL) 
! Pakkauskoko / tukkupakkaus: 10 l / 2 kpl 
! Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
! Valmistaja: BASF 

	  




