COMET® PRO
Pitkäkestoista tehoa viljojen tautien torjuntaan ilman käytön rajoituksia
!
!
!

Laajatehoinen erittäin pitkän suoja-ajan valmiste
Edistyksellinen formulaatti, tehostaa myös seoskumppanin vaikutusta
Saa käyttää pohjavesialueilla ja peräkkäisinä vuosina

Avainominaisuudet:
Comet Pro on yksi maailman tehokkaimmista kasvitautien torjunta-aineista. Se tehoaa erittäin hyvin kaikkiin merkittäviin
kasvitauteihin. Comet Pro on markkinoiden ainoa tautiaine, jolla todettu kasvin kasvua ja sadonmuodostusta edistävä vaikutus.
Valmisteen edistyksellisen formulaatin ansiosta se kiinnittyy, leviää ja imeytyy kasvustoon entistä nopeammin.
Tankkiseoksiin optimoitu formulaatti tehostaa myös seoskumppaneiden imeytymistä. Uuden formulaatin ansiosta Comet Pro on
entistä riippumattomampi sääolosuhteista ja ruiskutustekniikasta. Valmistetta voi käyttää myös sokerijuurikkaan kasvitautien
torjuntaan.
Comet Pro myös tehostaa kasvin typenottoa ja yhteyttämistä sekä pienentää kasvuoloista johtuvaa stressiä.
Käyttökohteet
Syys- ja kevätvehnä
Ohra
Kaura
Ruis ja ruisvehnä
Sokerijuurikas

Käyttöajankohta
Pensomisen lopulta-tähkälletulovaiheeseen, suositus
tähkälletulovaihe
Korrenkasvun alusta tähkälletulovaiheeseen, tavallisesti
lippulehtivaiheessa

Käyttömäärä
0,3-0,6 l/ha

Korrenkasvun aikana, viimeistään röyhylle tullessa
Tautien esiintymisen alkuvaiheessa korrenkasvun aikana
Kertakäsittelynä, yleensä elokuun ensimmäisellä
puoliskolla jaettu käsittely, 2. ruiskutus 2-3 viikon kuluttua
ensimmäisestä

0,3-0,6 l/ha
0,3-0,6 l/ha
0,6-1,2 l/ha
0,3-0,6 +
0,3-0,6

0,3-0,6 l/ha

Huom. Strobiluriini valmisteena tuotetta pitää käyttää aina tankkiseoksena muun vaikutustavan omaavan valmisteen
kanssa tankkiseoksessa.

Minor use-käyttökohteet:
Käyttökohteet

Käyttöajankohta

Käyttömäärä

Golf nurmet

Ruiskuta heti näkyvien oireiden, laikkujen, ilmestyessä kasvustoon, yleensä elokuun
ensimmäisellä puoliskolla. Voimakkaassa tautipaineessa ja herkillä lajikkeilla
0,3-1,2 l/ha
suositellaan uusintaruiskutuksen suorittamista syyskuun alkupuolella.

Huom. Resistenssin ehkäisemiseksi valmistetta käytetään nurmilla aina seoksena muun tyyppisen valmisteen (esim.
Juventus) kanssa. Suurin sallittu käyttömäärä on 1,2 l/ha Comet Pro -valmistetta kasvukautta kohti.

Vaikutustapa:
Comet Pro:n tehoaine pyraklostrobiini liikkuu kasvissa paikallissysteemisesti suojaten koko lehden. Se puhdistaa alkavan
tautisaastunnan sekä estää pitkään uusien tautien puhkeamisen. On tärkeää kuitenkin aina pyrkiä käyttämään valmistetta
ennaltaehkäisevästi tai viimeistään taudin kehityksen alkuvaiheessa.
FRAC:n luokitus
Pyraklostrobiini kuuluu ryhmään 11 (QoI-fungisidit)
Huomioitavaa:
Comet Pro on strobiluriinivalmiste ja se tulee käyttää aina tankkiseoksessa eri vaikutustavan osaavan valmisteen kanssa,
esimerkiksi Juventus. Comet Pro:ta tai muita strobiluriini -valmisteita käytettävä korkeintaan kaksi kertaa kasvukaudessa.
Vesimäärä: 150-300 l/ha
Sateenkesto: 0,5 h
Varoaika: Viljat 35 vrk, sokerijuurikas 30 vrk
Käytön rajoitukset: Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen.
Peräkkäiskäyttörajoitus: Ei peräkkäisten vuosien käyttörajoitusta.

Pohjavesirajoitus: Ei ole.

Vesistöetäisyysrajoitukset:
Käyttökohteet
Viuhkasuuttimet
Kaikki kasvit

Ei sallittu

Suutintyyppi
Tuulikulkeumaa vähentävä suutin
50 % vähennys
75 % vähennys
90 % vähennys
20 m
10 m
5m

Kasvinviljelyrajoitukset: Ei ole.
Tuoteominaisuudet:
! Tehoaine: Pyraklostrobiini 200 g/l
! Olomuoto: Emulsiokonsentraatti (EC)
! Pakkauskoko/tukkupakkaus: 5 l / 4 kpl
! Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät
! Valmistaja: BASF

	
  

	
  

