TOOLER HEAVY®
Erittäin tehokas pienannosaineseos kaikille viljoille leveälehtisten
rikkakasvien torjuntaan
!
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Luotettava ratkaisu suurempiinkin rikkakasveihin
Laaja käsittelyikkuna: 3-lehtiaste – lippulehtivaihe
Toimii tehokkaasti alhaisissakin lämpötiloissa
Hyvät tankkiseos mahdollisuudet
Hyväksytty rikkakasvien torjuntaan apilattomien nurmien suojaviljoistattömäärä

Avainominaisuudet:
Tooler Heavy on raskaansarjan rikkakasvien torjunta-aine viljoille. Useamman tehoaineen yhdistelmä on poikkeuksellisen tehokas
pahamaineisiin rikkoihin, kuten mataraan ja saunakukkaan, niiden ollessa isompiakin. Perusrikkakasveihin kuten savikka,
vesiheinä, pillike, peippi, tatarlajit, lemmikki, linnunkaali, ruiskaunokki ja ristikukkaiset rikkakasvit valmisteella saa luotettavasti
hyvän tehon. Säällä (lämpötila, ilman suhteellinen kosteus) on poikkeuksellisen vähän vaikutusta tuotteen tehoon.
Käyttökohteet
Kevätviljoilla vehnä, ohra ja kaura

Syysviljoilla: syysvehnä, syysruis ja
syysohra

Käyttöajankohta
3-lehtiasteelta – lippulehtivaihe

Käyttömäärä
normaali annos
50g/ha +
kiinnite

3-lehtiasteelta – lippulehtivaihe, annostelu olosuhteiden
mukaan

40-70g/ha +
kiinnite

Käsittely keväällä kasvun alettua

normaali annos
on 70g/ha +
kiinnite

Käsittely keväällä kasvun alettua, annostelu rikkapaineen
perusteella

50-70g/ha +
kiinnite

Vaikutustapa:
Tehoaineet vaikuttavat systeemisesti lehtien kautta. Kasvu pysähtyy heti ja lopullinen teho on nähtävissä 4-5 viikon päästä.
HRAC:n luokitus:
Tehoaineet kuuluvat ryhmään B (ALS-inhibiittori).
Huomioitavaa:
Kevätviljoilla normaaliannos on 50 g/ha, annosta voidaan säätää joustavasti 40-70 g/ha väliltä kasvuolosuhteiden mukaan.
Syysviljoilla normaali annos on 70 g/ha, käyttömäärä haarukan ollessa 55-70 g/ha. Tuotteen yhteydessä
käytetään kiinnitettä ohjeiden mukaisesti. Optimaalisin torjunta-ajankohta on, kun rikat ovat pieniä, pensomisen puolivälistäennen korrenkasvun alkuun. Isoimpia käyttömääriä kannattaa käyttää, jos lohkolla on syysitoisia
lajeja, kuten isoja talvehtineita saunakukkia.
Vesimäärä: 100-300 l/ha
Sateenkesto: 1,5 h
Varoaika: Ei määritelty
Käytön rajoitukset: Stressistä, kuten hallasta, kuivuudesta ja märkyydestä kärsivää kasvustoa ei tule ruiskuttaa
Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei tiedossa olevia rajoituksia.
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
Viuhkasuuttimet
Kaikki kasvit

3m

Suutintyyppi
Tuulikulkeumaa vähentävä suutin
50 % vähennys
75 % vähennys
90 % vähennys
3m
3m
3m

Kasvinviljelyrajoitukset: Seuraavalle vuodelle ei ole rajoituksia kasvilajien osalta. Jos uusintakylvö on välttämätön Tooler Heavyn
käytön jälkeen, voidaan lohkolle kylvää viljaa (kevätvehnää, ohraa, kauraa) tai maissia ilman rajoituksia. Kun Tooler Heavya on
käytetty keväällä, pitää maa muokata vähintään 12 cm saakka ja odottaa vähintään kaksi kuukautta ennen kuin syysöljykasveja tai
muita ristikukkaisia viljelykasveja voidaan kylvää samalle lohkolle. Ellei maata muokata ei syysöljykasveja tai muita ristikukkaisia
viljelykasveja saa samalla lohkolle kylvää kolmea kuukautta aikaisemmin.
Tuoteominaisuudet:
! Tehoaineet: Tritosulfuroni 714 g/kg, florasulami 54 g/kg
! Olomuoto: Ruiskutejauherae (WG)
! Pakkauskoko: 0,5 kg / 10 kpl, 1,05 kg / 10 kpl
! Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
! Valmistaja: BASF

	
  

	
  

