
TOOLER® 
 
Tehokas pienannosaine kaikille viljoille leveälehtisten rikkojen  
torjuntaan matarateholla 
 

! Erittäin hellävarainen viljelykasveille 
! Laajatehoinen, hyvä teho saunakukkaan ja mataraan 
! Joustava käsittelyajankohta: 3-lehtiasteelta – lippulehtivaiheeseen 
! Hyvät tankkiseosmahdollisuudet, myös hukkakaura-aineiden kanssa 

 
Avainominaisuudet: 
Tooler on tehokas pienannosaineaine leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilta sekä apilattomien nurmien 
suojaviljoilta. Laajatehoisena valmisteena Tooler tehoaa erittäin hyvin mm. mataraan, saunakukkaan, savikkaan, pillikkeeseen, 
peltohatikkaan, pihatähtimöön ja ristikukkaisiin. Tuotteella on tehoa myös mm. nokkoseen ja pujoon. Valmiste tehoaa jo >5 °C 
alkaen. 
 
Käyttökohteet  Käyttöajankohta  Käyttömäärä 
Kevätviljat: ohra, vehnä ja kaura 3- lehtiaste - lippulehtivaihe 50 g/ha + kiinnite, 

on normaaliannos 
Kevätviljojen apilattomat suojaviljat Heinän 2-3 -lehtiasteella 40- 50 g/ha 

 + kiinnite 
Syysviljat: syysvehnä, ruis ja ruisvehnä Keväällä kasvun alettua - lippulehtivaihe 70 g/ha + kiinnite, 

on normaaliannos 
 
Vaikutustapa: 
Tooler vaikuttaa systeemisesti lehtien kautta. Rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja ensimmäiset oireet näkyvät 7-10 vrk:n kuluttua. 
Lopullinen teho on nähtävissä 4-5:n viikon kuluttua. 
 
HRAC:n luokitus: 
Tritosulfroni kuuluu ryhmään B (ALS-inhibiittori) 
 
Huomioitavaa: 
Kevätviljoilla käsittelyajankohta on 3-lehtiasteelta – lippulehtivaiheelle saakka, yleensä pensomisen lopulla (50 g/ha). Kevätviljoilla 
on hyvissä oloissa, aikaisessa vaiheessa mahdollista käyttää myös 35 g/ha. Tällöin Tooleria tulee käyttää tankkiseoksena toisen 
valmisteen kanssa, esim. TRIO-valmisteet 1,5 l/ha. Mikäli pellolla on valvattia tai ohdaketta, torjunta kannattaa myöhästyttää 
korrenkasvun alkuun saakka ja tehon parantamiseksi lisätä seokseen MCPA:ta 1 l/ha. Kiinnite varmistaa tehoa erityisesti 
epäedullisissa kasvuoloissa. Punnitsemalla saadaan tarkka annos. 
 
Vesimäärä: 150-200 l/ha 
 
Sateenkesto: 1-2 h 
 
Varoaika: Ei määritelty 
 
Käytön rajoitukset: Ei saa käyttää apilapitoisten nurmien suojaviljalla. 
 
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. 
 
Vesistötäisyysrajoitus: 
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: 

! Tehoaineet: Tritosulfuroni 714 g/kg 
! Olomuoto: Ruiskutejauherae (WG) 
! Pakkauskoko / tukkupakkaus:  350 g / 10 kpl ,  1,4 kg / 4 kpl 
! Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät 
! Valmistaja: BASF 




