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 on laajatehoinen yhden purkin ratkaisu heinämäisten ja leveälehtisten 
rikkakasvien torjuntaan vehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.  

Tombo tehoaa erinomaisesti leveälehtisiin rikkoihin kuten saunakukkaan, 
savikkaan, pihatähtimöön, mataraan, pillikkeeseen sekä ohdakkeeseen ja 
valvattiin. Lisäksi sen teho heinämäisiin rikkoihin kuten hukkakauraan, 
juolavehnään ja luohoon on hyvä. 

Juolavehnän torjunta haastavan syksyn jäljiltä 

Viime syksyn olosuhteet eivät suosineet puinnin jälkeistä juolavehnän torjuntaa. 
Monilla tiloilla syksyn juolavehnän torjunta jäi kokonaan tekemättä tai torjunnan 
onnistuminen olosuhteiden takia on epävarmaa. 

Erityisesti tänä keväänä juolavehnän torjunta kannattaakin ottaa huomioon jo 
kylvösuunnitelmia tehdessä. Juolavehnästä kärsiville lohkoille on syytä kylvää 
kevätvehnää ja tehdä rikkaruiskutus Tombolla, jolla juolavehnä saadaan kuriin 
kasvukauden ajaksi, eikä juolavehnä haittaa viljan kasvua eikä puintia. Lopullinen 
teho juolavehnään viimeistellään puinnin jälkeen glyfosaatilla. 

Tombon teho hukkakauraan on erinomainen, kun torjunta tehdään 
oikeaan aikaan eikä hukkakaurasaastunta ole poikkeuksellisen suuri. 
Hukkakaura torjutaan sen orastuttua ja viimeistään ennen hukkakauran 
korrenkasvun alkua. Käytännössä hukkakauran torjunta Tombolla pitää 
tehdä ennen viljan 2-solmuastetta (BBCH 32). 

Käyttömäärä ja ajankohta juolavehnän ja hukkakauran torjunnassa 

 Kevätvehnä: Tombo 150 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha 
 Syysvehnä ja ruis: Tombo 200 g/ha + Dassoil 0,5 l/ha 
 Kun juolavehnässä on 2-6 lehteä 
 Kun hukkakaura on orastunut mutta ei kasvata vielä kortta (torjunta 

ennen viljan kaksisolmuastetta (BBCH 32) 

Tombo -käsittelyn jälkeen voi samalle lohkolle kylvää syksyllä ja seuraavana 
vuonna viljaa, rypsiä tai rapsia, maissia tai heiniä. Ennen käyttöä tutustu 
huolellisesti käyttöohjeeseen ja jälkikasvirajoitteisiin. 
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Ajankohtaista – Tombolla juola-
vehnän ja hukkakauran kimppuun 

Tehoaineet:  
 

 Pyroksulaami 50 g/kg + 
florasulaami 25 g/kg + 
aminopyralidi 50 g/kg  
 

Pakkaus: 1 kg 
 

 Riittää syysviljoilla 5 
hehtaarille ja kevätvehnällä 
6,67 hehtaarille 
 

Käyttömäärät: 
 

 Syysviljat: 200 g/ha + 
Dassoil 0,5 l/ha 

 Kevätviljat: 150 g/ha + 
Dassoil 0,5 l/ha 
 

Käyttöaika:  
 

 Pensomisen alusta 2-
solmuasteelle (BBCH 20-
32) 

 
Rajoitukset: 
 

 Pohjavesirajoitus 
 Vesistöetäisyys 3m 
 Ei peräkkäiskäytön 

rajoitusta 
 Huomioi 

jälkikasvirajoitukset 
 

Ruiskutuslämpötila +5 – 20 
astetta 

21.3.2018 

Kasvinsuojeluaineita on aina käsiteltävä varovasti. 
Tuoteseloste ja -tiedot on luettava huolellisesti ennen 
käyttöä. Kaikkia varoituksia ja symboleita on 
noudatettava. 
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