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UUTUUDET KASVINSUOJELUUN 
HANKKIJALTA!

PROPULSE FX
•  Nopean ja kattavan tautisuojauksen uutuus kaikille viljoille
•  Tuplapakkaus, joka sisältää kolmea eri tehoainetta
•  Ei pohjavesi- tai peräkkäiskäytön rajoituksia

TOMBO
•  Vehnälle ja rukiille tehokkaaseen juolavehnän, hukkakauran 

ja leveälehtisten rikkojen torjuntaan

Varmista kasvinsuojelu-
aineen turvallinen käyttö.
Lue aina pakkausmerkinnät
ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Bayer Oy, Keilaranta 12, 02150 Espoo,
puh. 020 785 21, www.cropscience.bayer.fi 

 STOP kasvitaudeille –

 Nopea teho heti     
 ruiskutuksen jälkeen
 

 Propulse FX -Uusi tautiaineratkaisu
 erityisesti ohran tautien torjuntaan

 
  Työkalu suuremman jyväkoon tavoitteluun

  Paketin hinta-laatusuhde on kohdillaan;
  maltillinen hehtaarikustannus & hyvä teho

  Viime kesän kovissa olosuhteissa Propulse FX toimi 
  tehokkaasti ohran ja vehnän tautikokeissa sekä tiloilla,
  joilla testattiin viime kesänä valmistetta koetoiminta-
  luvalla. Sadonlisä esimerkiksi Ylistaron Luken ohra-
  kokeessa oli yksi parhaimpia

  Propulse on helppo  käyttää eri tankkiseoksissa ja     
  sillä ei ole pohjavesi-tai peräkkäiskäytön rajoituksia

 Nopea teho ruiskutuksen jälkeen, pysäyttää välittömästi    
  taudin etenemisen
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PIXXARO EC
•  Ratkaisun avain pienannosaineita kestävän pihatähtimön 

torjuntaan

ELATUS ERA
•  Huipputuloksia kokeissa tuonut tautitorjunnan uutuus  

ohralle ja vehnälle
• Käyttömäärä tautipaineen mukaan 
• Käyttövalmis seos
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Uutuus  
Vehnän ja rukiin heinämäisten ja leveälehtisten rikkakasvientorjuntaan 
 
Syysviljojen, rukiin ja syysvehnän rikkakasvien torjunta-aika lähestyy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viileästä keväästä huolimatta ruis ja syysvehnä ovat lähteneet kasvuun, myös rikkakasvit ovat taimettumassa.  
 
Tehokkuus: 
Tombo tehoaa leveälehtisiin rikkaruohoihin mm. saunakukkaan, savikkaan, pihatähtimöön, mataraan, pillikkeeseen, valvattiin ja 
ohdakkeeseen sekä heinämäisistä mm. luohoon, hukkakauraan ja juolavehnään.  
 
Ruiskutusolosuhteet:  
Tombo tehoaa myös viileissä olosuhteissa. Ruiskutus voidaan tehdä + 5 C - + 20 C lämpötiloissa. Ruiskuttamista ennen hallaa on 
vältettävä. Tombo on lehtivaikutteinen, joten se tehoaa vain jo itäneisiin rikkakasveihin. Stressistä kärsivää kasvustoa ei saa 
ruiskuttaa. Lopullinen teho on nähtävissä noin 4 viikon kuluttua ruiskutuksesta. Ei saa sekoittaa Modduksen kanssa, Tiltin tai 
Bumperin kanssa.  
 
Tombossa on kolme tehoainetta: pyroksulaami 50 g/kg, florasulaami 25 g/kg ja aminopyralidi 50 g/kg  
 
Käyttömäärä:  
Syysvehnälle ja –rukiille: Tombo 200 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha.  
Kevätvehnälle ja –rukiille: Tombo 150 g/ha  ja Dassoil 0,5 l/ha.  
 
Tombo- käsittelyn jälkeen voi samalle lohkolle kylvää syksyllä ja seuraavana vuonna viljaa, rypsiä tai rapsia, maissia tai heiniä.  
Ennen käyttöä tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen ja jälkikasvi-rajoitteisiin.  
 
 
 
 
  
                                  
 

 
 
 Bemærk:  
Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger 
om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og 
advarselssymboler, der fremgår af etiketten. 
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Kasvinsuojeluaineita on aina käsiteltävä varovasti. Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. 
Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä. Huomioi kaikki varoituslauseet ja -merkit 
 


