
STOMP® 
Valmiste erikoiskasvien rikkakasvien torjuntaan 
 

! Monipuolinen erikoiskasvien rikkakasviaine 
! Vaikuttaa lehtien ja maan kautta 
! Hellävarainen viljelykasville 
! Runsaasti Minor use-käyttökohteita 

 
Avainominaisuudet: 
Stomp on monipuolinen valmiste rikkasvien torjuntaan erikoiskasveilta. Kahden vaikutustavan (maa- ja lehtivaikutus) ansiosta 
valmisteella on joustava käyttöaika sekä se soveltuu myös hyvin myös tankkiseoksiin. 
 
Käyttökohteet  Käyttöajankohta  Käyttömäärä 
Porkkana Ennen porkkanan taimettumista 2-5 l/ha 
Kylvösipuli Heti kylvön jälkeen - viikko ennen taimettumista 2-5 l/ha 
Taimisipuli Heti istutuksen jälkeen 2-5 l/ha 
 
Minor use-käyttökohteet: 
Käyttökohteet  Käyttöajankohta  Käyttömäärä 
Palsternakka Kylvön ja taimettumisen välillä 2-5 l/ha 
Purjosipuli Viimeistään viikko istutuksen jälkeen 2-5 l/ha 
Mukulaselleri Heti istutuksen jälkeen 2-4 l/ha 
Varsiselleri Heti istutuksen jälkeen 3-4 l/ha 
Piparjuuri Heti istutuksen jälkeen tai ennen versojen tuloa maan 

pinnalle 
2-4 l/ha 

Parsa Sadonkorjuun jälkeen 4 l/ha 
Valkosipuli Heti istutuksen jälkeen 2-5 l/ha 
Istukassipuli Heti istutuksen jälkeen 2-5 l/ha* 
Salaattisipuli Heti istutuksen jälkeen 2-5 l/ha 
Sokerimaissi ja rehumaissi Ennen maissin taimettumista 2-5 l/ha** 
Kumina Ennen rikkakasvien/kuminan taimettumista tai pian sen 

jälkeen 
2 l/ha 

Tilli Ennen taimettumista 2 l/ha 
Korianteri Ennen taimettumista 2 l/ha 
Herne Ennen herneen taimettumista 2-5 l/ha 
Pensaspapu ja härkäpapu Ennen taimettumista 2-5 l/ha 
*=  Stomp 2-3 l/ha tankkiseoksessa Basagran SG:n kanssa heti istutuksen jälkeen. 
**=  Mikäli sokerimaissi kasvatetaan muovikatteessa, niin tällöin käyttömäärä on enintään 2,5 l/ha 
 
Vaikutustapa: 
Stomp vaikuttaa rikkakasveihin sekä maan että lehtien kautta. Rikkatorjunnassa maavaikutus on tehokkaampi, jossa valmiste 
muodostaa maan pintaan ohuen kalvon jolloin siinä itävät rikkakasvit kuolevat. Lehtivaikutteisena Stomp estää solujen 
jakautumista kasvupisteessä. Vaikutus maan kautta heikkenee humuspitoisuuden lisääntyessä sekä kuivissa oloissa. 
 
HRAC:n luokitus: 
Pendimetaliini kuuluu ryhmään K1 
 
Huomioitavaa: 
Kokonaisvaltaisen torjuntatuloksen saamiseksi valmistetta voidaan käyttää ruiskutustusohjelmissa muiden valmisteiden kanssa. 
Taimettumisen jälkeen jälkeen tehtävän ruiskutuksen aikana tulee rikkakasvien olla pieniä (korkeintaan 1-4 lehtiasteella). Valmiste 
on pääasiassa maavaikutteinen, parasteho saadaan maanpinnan ollessa kostea. Kylvösyvyys vähintään 2 cm.  Valmiste tehoaa 
hyvissä oloissa erinomaisesti seuraaviin rikkakasveihin: peippi, peltohatikka, peltolemmikki, pelto-orvokki, peltotädyke, 
peltoukonnauris ja pihatähtimö. Teho on hyvä jauhosavikkaan, peltoemäkkiin, pihatattareen, pillikkeeseen ja peltotaskuruohoon. 
Teho on tyydyttävä kiertotattareen, linnunkaaliin, peltomataraan, peltovalvattiin ja ukontattareen sekä heikko saunakukkaan ja 
pihasaunioon. Kylänurmikkaan ja muihin heinäkasveihin Stomp ei tehoa. 
 
Vesimäärä: 200-400 l/ha 
 
Sateenkesto: Ei määritelty 
 
Varoaika:  Mukulaselleri 60 vrk  
                    Varsiselleri 60 vrk  
                    Purjo 56 vrk  
                    Valkosipuli 56 vrk  
                    Parsa 21 vrk  



Käytön rajoitukset: Valmistetta saa käyttää vain kerran kasvukaudessa. Valmistetta, joka sisältää pendimetaliinia, ei saa käyttää 
useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.   
 
Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei tiedossa olevia rajoituksia. 
 
Pohjavesirajoitus: Ei pohjavesirajoitusta 
 
Vesistöetäisyysrajoitukset:  
Käyttökohteet Suutintyyppi 

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

Kaikki kasvit Ei sallittu Ei sallittu Ei sallittu 10 m 
 
Kasvinviljelyrajoitukset:  Ei tiedossa olevia rajoituksia. 
 
Tuoteominaisuudet: 
� Tehoaine: Pendimetaliini 400 g/l 
� Olomuoto: Kellertävä neste 
� Varastointi: Alin lämpötila 0 °C 
� Pakkauskoko: 5 l 
� Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
� Valmistaja: BASF 

	  
	   	  




