
Kasvitautien torjunta viljoilla
� Tehokas yksin ja seoksissa kasvitauteihin
� Tehoaa viljoilla punahomeeseen
� Sopii pohjavesialueille, ei peräkkäiskäyttörajoitusta

Viljoilla edullinen ja monipuolinen ratkaisu kasvitautien torjuntaan;
yksin tai seoksissa resistenssien tautikantojen syntymisen
ehkäisemiseksi. Sopii hyvin tankkiseoksiin eri SDHI ja/tai
strobiluriinityyppisiä tehoaineita sisältävien valmisteiden kanssa,
kuten Comet Pro:n kanssa. Valmisteella ei ole erityistä viherryttävää
vaikutusta. Juventus 90 sopii tämän ansiosta käytettäväksi myöhäisinä ja viileinä
kasvukausina, jolloin lämpösumma on matala, vaikka isollakin annoksella.
Juventus 90 tehoaa viljoilla punahomeeseen täyden kukinnan aikaan ruiskutettuna.
Valmisteella on myös Minor use -hyväksyntä golfnurmille.

Vaikutustapa:
Tehoaine metkonatsoli liikkuu kasvissa systeemisesti, eli se pystyy liikkumaan kasvinosien välillä.
Näin se suojaa myös uudet kasvinosat, jotka kehittyvät ruiskutusajankohdan jälkeen.

Käytössä huomioitavaa:
Ruiskutetaan joko ennaltaehkäisevästi tai viimeistään ensimmäisten taudinoireiden ilmestyttyä.

Käytön rajoitukset:
Vain yksi käsittelykerta / kasvukausi. Viljoilla korkeintaan 1 l/ha punahomeen torjunnassa, muihin
kasvitauteihin korkeintaan 0,75 l/ha.

Vesimäärä:
150-300 l/ha

Sateenkesto:
1 h

Varoajat:
Öljykasvit 56 vrk
Viljat 35 vrk

Tehoaineet:
Metkonatsoli 90 g/l

Juventus® 90

Juventus 90 0,5 - 0,75 l/ha

Punahometorjunta
täyden kukinnan
aikaan Juventus 90
1 l/ha
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Syys- ja kevätöljykasvien kasvitautien torjunta ja kasvunsäätö
� Pahkahomeen, laikkutaudin (alternaria) ja kuivamädän torjuntaan
� Rapsilla ja rypsillä kasvunsäädevaikutus keväällä ja syksyllä käytettynä
� Varmatoiminen perusratkaisu edullisesti

Paras teho syys- ja kevätrapsin sekä -rypsin kasvitautien
torjunnassa pahkahometta vastaan saadaan, kun ruis-
kutus tehdään täyden kukinnan aikaan (ensimmäisten
terälehtien alkaessa tippumaan). Rekisteröinti kattaa
käyttöajankohdan kukinnon muodostumisesta kukinnan
päättymiseen asti (kasvuaste 53-69).

Kuivamätää voidaan torjua syys- ja kevätöljykasveilta
syksyllä 4 - 8 -lehtiasteella (kasvuasteet 14-18) sekä
keväällä varren pituuskasvun alusta lähtien (30-39). Paras
ajankohta kevätkäsittelylle on kukkavarren pituuskasvun
alku. Sivuvaikutuksena saadaan voimakas kasvunsääde-
vaikutus, joka lyhentää pääverson pituuskasvua ja stimu-
loi kasvia muodostamaan enemmän satoa muodostavia
haaroja. Kevätkäsittelyistä tästä on erityisesti hyötyä
tilanteissa, jolloin kasvusto on jäänyt harvaksi tai kylvetty
harvaksi.

Oikea-aikainen syyskäsittely Juventuksella syysrapsilla
auttaa pitämän kasvupisteen lähellä maanrajaa suojassa
pakkaselta. Käsittelyn jälkeen kasvu ohjautuu enemmän
juuristoon, jolloin paalujuuri kehittyy vahvemmaksi ennen
talvea. Tällöin kasvusto talvehtii paremmin ja lähtee
nopeammin kasvuun keväällä, mikä nostaa kasvuston
satopotentiaalia merkittävästi.
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Kevät

Kuvat: Jakob Skodborg Jensen

Suurin
kasvunsäädevaikutus

kuivamätää torjuttaessa
saadaan 4 dl annoksella
4-lehtiasteella. Jos lämmin

syksy näyttää jatkuvan
pitkään, voit käyttää

5 dl annosta.
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