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Luettelo valmisteista, jotka kasvinsuojeluainerekisterissä 1.1.2017

Valmiste
Acanto

Rek.nro Tehoaine
1944 Pikoksistrobiini

Pitoisuus
250 g/l

Acanto Prima

1985 Pikoksistrobiini
Syprodiniili

80 g/kg
300 g/kg

Acrobat WG
Agil 100 EC

1766 Mankotsebi
Dimetomorfi
1701 Propakvitsafoppi

600 g/kg
90 g/kg
100 g/l

Agrimarket MCPA 750

3200 MCPA

750 g/l

Käyttötarkoitus
Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten
torjuntaan viljoilla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja
vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla,
kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla,
pahkahomeen torjuntaan rypsillä ja rapsilla sekä juurikkaanhärmän,
juurikkaanruosteen ja juurikkaanlehtilaikun (ramularia ja cercospora)
torjuntaan sokerijuurikkaalla ja punajuurikkaalla.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla, tyvilaikun torjuntaan vehnällä ja
rukiilla sekä ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan.
Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä:
sokerijuurikas, rehujuurikas, punajuurikas, peruna, herne, pavut, rypsi,
rapsi, sinappi, pellava, puna-apilan ja punanadan siemenviljelykset,
porkkana, parsa-, kukka- ja keräkaali, kylvö- ja istukassipuli, valkosipuli,
omena, päärynä, herukat, vadelma, karviainen, mansikka, koristepuutja pensaat sekä koivun istutusalat.
Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä
nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta. Minor use -käyttökohteet (offlabel): Rikkakasvien torjuntaan suojattuna ruiskutuksena omena-,
päärynä-, kirsikka-, luumu-, musta- ja viherherukka-, puna- ja
valkoherukka-, karviais-, pensasmustikka-, marja-aronia- ,

Kasvinsuojeluaineet 1.1.2017

Agrimarket Trio

HUOM! Luettelo vastaa tilannetta 1.1.2017. Ajantasaiset tiedot hyväksytyistä valmisteista ja niiden
käyttökohteista on tarkistettava kasvinsuojeluainerekisteristä (http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri)

3201 Diklorproppi-P
MCPA
Mekoproppi-P
3196 Abamektiini

310 g/l
160 g/l
130 g/l
18 g/l

Akopro 490 EC

2970 Prokloratsi
Propikonatsoli

400 g/l
90 g/l

Aliette 80 WG

1778 Fosetyyli-alumiini

800 g/kg

Ally 50 ST

2004 Metsulfuroni-metyyli

500 g/kg

Ally Class 50 WG

2003 Metsulfuroni-metyyli
Karfentratsoni-etyyli
3173 Imidaklopridi
1836 Atsoksistrobiini

100 g/kg
400 g/kg
350 g/l
250 g/l

Agrimec

Amigo FS 350
Amistar

ruusunmarja- ja marjatuomipihlajaviljelyksillä sekä puuvartisten
kasvien taimistoissa.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien
nurmien suojaviljoista.
Mansikkapunkin torjuntaan mansikkaviljelyksiltä sekä punkkien,
ripsiäisten ja lehtimiinaajien torjuntaan koristekasveilta
kasvihuoneessa.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaa-laikkutaudin sekä tyvilaikun torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla,
kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, tyvilaikun ja rengaslaikun
torjuntaan rukiilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla sekä männyn
versosurman ja männyn talvihomeen torjuntaan metsätaimitarhoilla.
Mansikan tyvi- ja punamädän, mesimarjan, avomaankurkun ja salaatin
lehtihomeen ja koristekasvien juuristotautien torjuntaan sekä koivun
levä- eli versolaikun torjuntaan paakkutaimilla.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä öljy- ja
kuitupellavaviljelyksiltä.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä
keväällä.
Siemenperunan peittaukseen tuhoeläinten torjumiseksi.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnän-harmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan
syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla,
kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla,
ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljoilla,
lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutautien sekä
härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtipoltteen torjuntaan perunalla,
naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-,
salaatti-, varhais- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen
torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan
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porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja
palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä,
lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien
ja kalkkihomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-,
ruusu-, parsa-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja
Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan
lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatilla,
lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan sokeri- ja
punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän
torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja
lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja laikkutautien torjuntaan
pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen torjuntaan ristikukkaisilla
öljykasveilla sekä männynkaristeen torjuntaan metsätaimitarhoissa.
Minor use -käyttökohteet (off-label): Kasvihuonetuotannossa: koristekasvien sienitautien torjuntaan -mansikalla harmaahomeen,
härmän ja mustalaikun torjuntaan -kurkulla, avomaankurkulla ja
kesäkurpitsalla härmän ja lehtihomeen torjuntaan -kurpitsalla härmän
ja lehtihomeen torjuntaan -tomaatilla, paprikalla ja maustepaprikalla
harmaahomeen, härmän, tomaattiruton ja -syövän, lehtipoltteen,
pahkahomeen ja lehtihomeen torjuntaan Avomaalla: -vadelmalla,
karhunvatukalla ja muilla Rubus-suvun marjakasveilla härmän,
harmaaho-meen ja versotaudin torjuntaan -avomaankurkulla,
kesäkurpitsalla, muilla kurpitsoilla ja pattisonilla härmän ja
lehtihomeen torjuntaan -mustajuurella lehtilaikkutautien torjuntaan mukulasellerillä lehtilaikkutautien torjuntaan -retikalla, retiisillä ja
piparjuurella, mustalla retikalla, japaninretikalla eli daikonilla valkoruosteen, lehtihomeen ja lehtilaikkutautien torjuntaan -maaartisokalla ruosteen torjuntaan -sikurilla härmän ja ruosteen
torjuntaan -endiivillä lehtihomeen ja seittimädän torjuntaan babyleaf-tuotteilla pahkahomeen, lehtihomeen ja lehtilaikkutautien
torjuntaan -fenkolilla lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan parsalla lehtilaikkutautien ja ruosteen torjuntaan -mangoldilla
lehtilaikkutautien torjuntaan -latva-artisokalla ja kardonilla eli
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Amistar Top

2988 Atsoksistrobiini
Difenokonatsoli

200 g/l
125 g/l

Amistar Xtra

3228 Atsoksistrobiini
Syprokonatsoli

200 g/l
80 g/l

Ariane S

1683 MCPA
Fluroksipyyri
Klopyralidi
2960 Difenokonatsoli
Propikonatsoli

200 g/l
40 g/l
20 g/l
150 g/l
150 g/l

3272 Biksafeeni
Fluopyraami
Protiokonatsoli
1984 Propoksikarbatsoni-natrium

65 g/l
65 g/l
130 g/l
700 g/kg

Armure

Ascra Xpro

Attribut 70 SG

ruotiartisokalla härmän torjuntaan -kyssäkaalilla valkohomeen,
ruosteen ja lehtilaikkutautien torjuntaan -kuminalla pahkahomeen
torjuntaan -yrteillä lehtilaikkutautien, lehtihomeen ja ruosteen
torjuntaan -mintulla ruosteen torjuntaan -kamomillalla, kehäkukalla ja
hunajakukalla härmän torjuntaan -mäkikuismalla ja lupiinilla
Colletotrichum gloesporioides -ruton torjuntaan Koristekasveilla
taimistotuotannossa ja avomaalla: -ruosteen, härmän ja
lehtilaikkutautien torjuntaan
Sienitautien torjuntaan ruusu-, kerä-, kukka-, lehti-, kiinan- ja
parsakaalilla sekä parsalla, porkkanalla ja purjosipulilla. Minor use käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan. Avomaa ja
kasvihuone: piparjuuri, palsternakka, juuripersilja, lehtiselleri, sipuli,
nippusipuli, taimisipuli, salaattisipuli, salaatti. Kasvihuone: kurkku.
Avomaa: herne, vadelma.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä
syys- ja kevätrypsillä ja -rapsilla.
Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilta, apilattomien nurmien
suojaviljoista, apilattomilta nurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä lehtilaikkutautien
torjuntaan siemenheinillä. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Ramularia-lehtilaikkutaudin torjuntaan sokerijuurikkaalla.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnältä, ohralta,
kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.
Juolavehnän ja muiden heinämäisten rikkakasvien sekä leveälehtisten
rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä.
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Avaunt 150 EC

3104 Indoksakarbi

150 g/l

Axial 50 EC

2943 Pinoksadeeni

50 g/l

Banjo Forte

3219 Fluatsinami
Dimetomorfi
2920 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

200 g/l
200 g/l
360 g/l

Barclay Gallup Hi-Aktiv

2919 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

490 g/l

Basagran M 75

2789 MCPA
Bentatsoni

75 g/l
250 g/l

Basagran SG

1755 Bentatsoni

870 g/kg

Basso

1948 Propikonatsoli
Prokloratsi

90 g/l
400 g/l

Baymat Ultra

2790 Tebukonatsoli

43 g/l

Barclay Gallup 360

Rapsikuoriaisen torjuntaan kevätrypsi-, syysrypsi-, kevätrapsi- ja
syysrapsiviljelyksiltä.
Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-,
vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.
Perunaruton torjuntaan perunalla.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan apilapitoisilta nurmilta, apilapitoisten nurmien
suojaviljoista, herne- ja öljypellavaviljelyksiltä sekä puna-apilan
siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai sinimailasta sisältävistä nurmista ja
niiden suojaviljoista, vilja-herne-seosviljoista, apila- ja
sinimailasviljelyksiltä, palkokasvi-, avomaankurkku-, pellava-, istukas- ja
taimisipuli- sekä mäkikuismaviljelyksiltä.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaa-laikkutaudin sekä tyvilaikun torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla,
kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, tyvilaikun ja rengaslaikun
torjuntaan rukiilla, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla,
talvituhosienien torjuntaan nurmilla, nurmikoilla ja golf-kentillä,
lehtilaikkutautien torjuntaan golf-kentillä, rypsin ja rapsin
pahkahomeen torjuntaan sekä männynversosurman ja
männyntalvihomeen torjuntaan havupuiden taimista
metsätaimitarhoilla.
Ruusunhärmän ja -ruosteen ja mustalaikun torjuntaan ruusulla sekä
härmä- ja ruostesienien torjuntaan koristekasveilla kotipuutarhoissa ja
kasvihuoneissa.
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Baymat Ultra
Käyttövalmis

2797 Tebukonatsoli

0,15 g/l

Baymat Ultra SE

3186 Tebukonatsoli

25 g/l

Baytan I-peittausjauhe

1610 Triadimenoli
Imatsaliili

150 g/kg
25 g/kg

Baytan Universal

2841 Triadimenoli
Imatsaliili
Fuberidatsoli

75 g/l
10 g/l
9 g/l

Beret Extra Formula M

3163 Fludioksoniili
Difenokonatsoli

25 g/l
25 g/l

Betanal Expert EC

Betanal SE

3129 Etofumesaatti
Fenmedifaami
Desmedifaami
1708 Etofumesaatti
Fenmedifaami
Desmedifaami
1726 Fenmedifaami

112 g/l
91 g/l
71 g/l
115 g/l
75 g/l
15 g/l
160 g/l

Betasana 2000

1626 Fenmedifaami

160 g/l

Betasana Duo SC

3074 Fenmedifaami
Desmedifaami
3165 Tritosulfuroni
Florasulaami
2889 Tiaklopridi

80 g/l
80 g/l
714 g/kg
54 g/kg
240 g/l

Betanal Progress SE

Biathlon 4D
Biscaya OD 240

Ruusunhärmän ja -ruosteen ja mustalaikun torjuntaan ruusulla sekä
härmä- ja ruostesienien torjuntaan koristekasveilla kotipuutarhoissa ja
kasvihuoneissa.
Käyttöohjeessa mainittujen sienitautien torjuntaan ruusuilla
kotipuutarhoissa ja kasvihuoneissa.
Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran
viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohran tyvi- ja lehtilaikun,
kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten
homesienien torjumiseksi.
Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran
viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohran tyvi- ja lehtilaikun,
kauranlehtilaikkutaudin, syysviljojen lumihomeen sekä itävyyttä
alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.
Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätohran sekä
kauran siemenen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen
siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä.

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä.

Rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikas- sekä
mansikkaviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja
punajuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja
punajuurikasviljelyksillä.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevät– ja syysviljoista.
Rapsikuoriaisen ja -kärsäkkään torjuntaan kevät- ja syysrypsi- ja kevätja syysrapsiviljelyksiltä, kirvojen torjuntaan perunalta sekä
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B-Nine SG
Bolt XL

1413 Daminotsidi
3274 Propikonatsoli

850 g/kg
250 g/l

Bonzi
Boxer

2794 Paklobutratsoli
2793 Prosulfokarbi

4 g/l
800 g/l

Bravo Premium

2976 Klorotaloniili
Propikonatsoli

250 g/l
62,5 g/l

Broadway

2948 Pyroksulaami
Florasulaami
3324 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

68,3 g/kg
22,8 g/kg
360 g/l

Bumper 25 EC

2893 Propikonatsoli

250 g/l

Butisan S

1567 Metatsaklori

500 g/l

Butisan Top

2002 Metatsaklori
Kvinmerakki
2890 Tiaklopridi

375 g/l
125 g/l
480 g/l

Bronco

Calypso SC 480

koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten
ohjeiden mukaisesti.
Koristekasvien kasvun säätelyyn kasvihuoneissa.
Viljojen sienitautien, golfkenttien nurmikon laikkutautien sekä
havupuiden taimitarhojen männynversosurman ja talvituhosienien
torjuntaan sekä Ramularia –sienen torjuntaan sokerijuurikkaalla.
Kasvunsäätöön ja kukinnan lisäämiseen koristekasveilla kasvihuoneissa.
Rikkakasvien torjuntaan peruna-, kumina-, syysvehnä-, syysruis-,
ruisvehnä- ja syysohraviljelyksiltä. Minor use -käyttökohteet (offlabel): Rikkakasvien torjuntaan kelta- ja punasipulilla (kylvö-, istukas- ja
taimisipuli), nippusipulilla, salaattisipulilla, salottisipulilla, jättisipulilla
sekä purjosipulilla.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun,
rengaslaikun ja Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni)
torjuntaan ohralla.
Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta,
ruisvehnältä sekä syys- ja kevätvehnältä.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Härmä- ja ruostesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä sekä verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla.
Rikkakasvien torjuntaan syysrapsi-, kevätrapsi-, kevätrypsi-, sinappi- ja
kukkakaaliviljelmiltä.
Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksillä.
Kirvojen, omenakääriäisen ja -sahiaisen torjuntaan mansikalta,
omenalta, päärynältä, luumulta ja kirsikalta. Minor use -käyttökohteet
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Calypso spray

2891 Tiaklopridi

Candit

1926 Kresoksiimi-metyyli

Cantor

2006 2,4-D
Florasulaami
2922 Rypsiöljy

Carbon Kick Booster

CDQ SX
Cedomon

3071 Tribenuroni-metyyli
Metsulfuroni-metyyli
1823 Pseudomonas chlororaphis
MA 342

Celaflor Careo
Torjuntaneste AE

2993 Asetamipridi

Celaflor Careo
Torjuntarakeet

2991 Asetamipridi

(off-label): Tuhohyönteisten (erityisesti lehtikirvat, jauhiaiset ja
haitalliset luteet) torjuntaan vihanneshedelmillä (tomaatti, paprikat,
munakoiso, kurkku, avomaankurkku ja kesäkurpitsa), mansikalla ja
koristekasveilla kasvihuoneessa sekä vadelmalla, mesivadelmalla ja
karhunvatukalla, herukoilla, karviaisella, pensasmustikalla, marjaaronialla ja marjatuomipihlajalla avomaalla, tunneleissa ja
kasvihuoneessa sekä porkkanalla ja koristekasveilla avomaalla ja
metsäpuiden taimilla muovihuoneessa sekä avomaalla.
0,15 g/l
Lehti- ja villakilpikirvojen, kemppien, jauhiaisten, lehtiä syövien
kovakuoriaisten, kovakuoriais-, perhos- ja pistiäistoukkien torjuntaan
koristekasveista, erityisesti ruususta, sisätiloissa ja puutarhassa.
500 g/kg
Kasvitautien torjuntaan omena-, päärynä-, mansikka, herukka-,
karviais-, mustikka-, ja karpalo- ja ruusuviljelmillä avomaalla sekä
mansikka-, ruusu- ja krysanteemiviljelmillä kasvihuoneessa.
300 g/l
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien
6,25 g/l
nurmien suojaviljoista.
900 ml/l
Härmäsienten ja vihannespunkkien torjuntaan kasvihuoneissa ja
kotipuutarhoissa. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Omenankellastajapunkin torjuntaan omenalta, vatunäkämäpunkin
torjuntaan vadelmalta sekä niiden taimistoista.
222 g/kg
Rikkakasvien torjuntaan kevät- (ohra, kaura, ruis, vehnä) ja syysviljoilla
111 g/kg
(ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).
109 - 1010 cfu/ml Ohran ja kauran siemenen peittaukseen viirutaudin, verkkolaikun,
ohran tyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikun sekä siemenlevintäisten
homesienien torjumiseksi.
0,05 g/l
Tuhohyönteisten, kuten lehti-, kilpi-ja villakilpikirvojen, kärsäkkäiden,
kaskaiden, koiden, luteiden, lehtipistiäisten toukkien, jauhiaisten ja
ripsiäisten, kalifornianripsiäistä lukuun ottamatta, sekä
kehrääjäpunkkien, torjuntaan koristekasveilta, erityisesti ruusulta,
sisätiloissa, kotipuutarhassa avomaalla ja kasvihuoneessa.
40 g/kg
Lehti-, kilpi-ja villakilpikirvojen, kaskaiden, jauhiaisten ja ripsiäisten,
kalifornianripsiäistä lukuun ottamatta, torjuntaan koristekasveilta
sisätiloissa, parvekkeella ja terassilla.
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Celaflor Careo
Torjuntaväkevöite

2989 Asetamipridi

5 g/l

Celest Extra Formula
M

3327 Fludioksoniili
Difenokonatsoli

25 g/l
25 g/l

Celest Formula M
Celest Trio

25 g/l
25 g/l
25 g/l
10 g/l
109-1010 cfu/ml

Ceridor MCPA 750

1851 Fludioksoniili
3077 Fludioksoniili
Difenokonatsoli
Tebukonatsoli
2786 Pseudomonas chlororaphis
MA 342
3204 MCPA

Cerone

1584 Etefoni

480 g/l

Clamox

3093 Imatsamoksi
Metatsaklori
3227 Fluroksipyyri
Florasulaami

17,5 g/l
375 g/l
100 g/l
2,5 g/l

Clinic 360 SL

1822 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Cloud

3164 Metatsaklori
Kvinmerakki
3053 Pyraklostrobiini

375 g/l
125 g/l
200 g/l

Cerall

Cleave

Comet Pro

750 g/l

Kärsäkkäiden, koiden, lehtipistiäisten toukkien, lehti-, kilpi- ja
villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten, kalifornianripsiäistä lukuun
ottamatta, torjuntaan koristekasveilta kotipuutarhassa avomaalla ja
kasvihuoneessa.
Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätohran sekä
kauran siemenen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen
siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.
Vehnän, rukiin, ruisvehnän, ohran ja kauran siementen peittaukseen.
Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätohran sekä
kauran siemenen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen
siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.
Vehnän, rukiin ja ruisvehnän kylvösiemenen peittaukseen vehnän
haisunoen, Septoria nodorum- ja Fusarium -sienitautien torjumiseksi.
Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksillä sekä
nurmikoilla, pientareilla ja tienvarsilla.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ohra-, ruis-, syysvehnä- ja
kevätvehnäviljelyksiltä. Minor use -käyttökohteet (off-label): Kukkien
ja raakileiden harventamiseen omenan ja päärynän viljelyssä.
Rikkakasvien torjuntaan imatsamoksia kestäviltä CLEARFIELD (CL)
kevätrypsi- ja kevät- ja syysrapsilajikkeilta.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja
kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, spelttivehnältä, kauralta,
apilattomien nurmien suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja
laidunnurmilta ja heinien siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksillä.
Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten
torjuntaan kaikilla viljalajeilla sekä ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
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tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä härmän, Ramularia
–sienen ja Cercospora–laikkutautisienen torjuntaan sokerijuurikkaalla.
Minor use -käyttökohteet (off-label): Golfnurmien sienitautien
torjuntaan.
Kirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten torjuntaan kurkusta, tomaatista,
paprikasta ja koristekasveista kasvihuoneessa.
Perunaruton torjuntaan.

Confidor WG 70

1906 Imidaklopridi

700 g/kg

Consento

2848 Fenamidoni
Propamokarbi-hydrokloridi
2967 Sypermetriini

75 g/l
375 g/l
250 g/l

Cooper Kevätruiskute
r

2802 Rapsiöljy

819 g/l

Cooper Rikkaspray

7 g/l
120 g/l

Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

5,2 g/l
1,5 g/l
0,3 g/l
350 g/l

Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.

Cruiser 350 FS

3371 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)
3372 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)
3340 MCPA
Diklorproppi-P
Dikamba
2945 Tiametoksaami

Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kirppojen, luteiden, rapsikuoriaisen,
kärsäkkäiden, koiden, hernekääriäisen, ripsiäisten, porkkanakempin,
kaali- ja sipulikärpäsen, kaali-, lanttu- ja naurisperhosen ja
vattukuoriaisen, torjuntaan herne-, porkkana-, kaali-, lanttu-, nauris-,
sipuli-, mansikka- ja vadelmaviljelyksiltä sekä koristekasveista.
Lehtikirvojen, omenakempin ja hedelmäpuupunkin talvehtimisasteiden
torjuntaan hedelmäpuista, marjapensaista sekä koristepuista ja pensaista.
Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

Cruiser 600 FS SB

2850 Tiametoksaami

600 g/l

Cooper Cyper

Cooper Rikkatiiviste
Cooper
Voikukkahävite

Syysvehnän, rukiin ja perunan siemenen teolliseen peittaukseen
kahukärpäsen, kaskaiden, luteiden, kirvojen ja kovakuoriaisten
torjumiseksi.
Sokeri- ja rehujuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä imevien ja purevien tuhohyönteisten
torjumiseksi.
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Cycocel 750

1888 Tiametoksaami
Metalaksyyli-M
Fludioksoniili
2836 Symoksaniili
Mankotsebi
1488 Klormekvattikloridi

280 g/l
32,3 g/l
8 g/l
45 g/kg
680 g/kg
750 g/l

Cymbal 45
Cyperkill 250 EC

3367 Symoksaniili
2801 Sypermetriini

450 g/kg
250 g/l

Cyperkill 500 EC

3050 Sypermetriini

500 g/l

Danadim Progress

1714 Dimetoaatti

400 g/l

Decis Mega EW 50

2944 Deltametriini

50 g/l

Curzate M 68 WG

Kitupellavan (Camelina sativa) siementen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja muiden taimivaiheen tuholaisten
sekä taimipoltteen, lehti- ja kalkkihomeen torjumiseksi.
Perunaruton torjuntaan.
Käyttöohjeessa mainittujen viljojen kasvun säätelyyn ja lakoutumisen
estämiseen sekä koristekasvien kasvun säätelyyn.
Perunaruton torjuntaan perunalla.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kirppojen, luteiden, kahukärpäsen,
rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, koiden, hernekääriäisen, ripsiäisten,
porkkanakempin, porkkana-, kaali- ja sipulikärpäsen, kaali-, lanttu- ja
naurisperhosen, vattukuoriaisen ja ansarijauhiaisen, torjuntaan
ristikukkaisilta öljykasvi-, vilja-, herne-, porkkana-, kaali-, lanttu-,
nauris-, sipuli- mansikka-, vadelma- ja kuminaviljelyksiltä sekä
lasinalaiskasveista ja koristekasveista avomaalla.
Tuhohyönteisten torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta,
ruisvehnältä, ohralta, kauralta, syys- ja kevätöljykasveilta (rapsi ja
rypsi), herneiltä, pavuilta, kaaleilta (kukkakaali, parsakaali, keräkaali,
ruusukaali), purjolta, sipulilta, valkosipulilta ja perunalta avomaalla
sekä koristekasveilla avomaalla ja kasvihuoneessa.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kemppien, luteiden, kärsäkkäiden,
ojukepistiäisen, versosääsken, juurikaskärpäsen sekä kaali-, sipuli-,
kuutäplä- ja porkkanakärpäsen toukkien, torjuntaan vilja-,
sokerijuurikas-, porkkana-, sipuli-, kaali-, lanttu-, herukka-, karviais- ja
omenaviljelyksiltä.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten,
rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja
herukkakoin, sääskien, hernekääriäisen, kaali-, porkkana-, sipuli- ja
juurikaskärpäsen, porkkanakempin, kaali-, lanttu- ja naurisperhosen,
ruskohaiskiaisen, vattukuoriaisen, karviaiskoisan, ansarijauhiaisen ja
sienisääsken sekä punkkien, torjuntaan ristikukkaisilta öljykasvi-, vilja-,
herne-, valkokaali-, punakaali-, kukkakaali-, savoijinkaali-, ruusukaali-,
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Degesch-Plate

3381 Magnesiumfosfidi

560 g/kg

Delan WDG

1801 Ditianoni

700 g/kg

Delaro SC 325

2953 Trifloksistrobiini
Protiokonatsoli

150 g/l
175 g/l

Derrex
Detia-Gas-Ex-P

3098 Rautafosfaatti
2918 Alumiinifosfidi

30 g/kg
560 g/kg

Devrinol 450 SC

1968 Napropamidi

450 g/l

parsakaali-, lanttu-, nauris-, porkkana-, keltasipuli- (eli ruokasipuli eli
kepasipuli), punasipuli-, salottisipuli-, valkosipuli-, varhaissipuli-, purjo-,
sokerijuurikas-, punajuurikas-, mansikka-, vadelma-, punaherukka-,
mustaherukka-, valkoherukka- ja karviaisviljelyksiltä, sienimöistä sekä
koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla. Minor use käyttökohteet (off-label): Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, ripsiäisten,
luteiden, pistiäisten ja kuoriaisten torjuntaan metsätaimitarhoilla,
siemenviljelyksillä ja joulupuuviljelmillä sekä tukkimiehentäin
ennakkotorjuntaan metsätaimitarhoilla.
Käyttöohjeessa mainittujen tuhoeläinten torjuntaan varastoidusta
viljasta, viljatuotteista, palko- ja öljykasvien siemenistä (esim.
puristetut), pähkinöistä, kuivatuista hedelmistä ja - vihanneksista,
sienistä ja heinästä, kaakaopavuista, teestä, kahvista, mausteista ja
tyhjistä tiloista suljetuissa varastotiloissa ja konteissa.
Hedelmäruven torjuntaan omenaviljelyksillä. Valmiste on tarkoitettu
vain ammattikäyttöön. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Sienitautien torjuntaan päärynällä.
Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien
homesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, tyvilaikun, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun,
rengaslaikun ja Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni)
torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun
ja tyvilaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä ruskolaikun ja
harmaalaikkutaudin torjuntaan ruisvehnällä.
Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä ja kasvihuoneessa.
Tuhohyönteisten torjuntaan elintarvikeraaka-aineista, kuten
siemenistä, kuivatuista hedelmistä ja - juureksista, herneestä ja
tupakasta sekä elintarvikeraaka-aineiden jäänteitä sisältävistä tyhjistä
tiloista, kuten myllyistä ja konteista, kaasuttamalla suljetuissa tiloissa.
Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksiltä. Minor use käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan keräkaali-,
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Diabolo

1742 Imatsaliili

100 g/l

Dithane NT

1283 Mankotsebi

750 g/kg

Don-Q

3256 Tiofanaatti-metyyli

700 g/kg

Duplosan Meko

1719 Mekoproppi-P

600 g/l

Duplosan Super

1759 Diklorproppi-P
MCPA
Mekoproppi-P
2910 Amidosulfuroni

310 g/l
160 g/l
130 g/l
750 g/kg

3209 Metkonatsoli
Boskalidi
1960 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
1961 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
2853 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

60 g/l
133 g/l
360 g/l

Eagle WG

Efilor
Ei rikkoja puutarhassa
Ei rikkoja puutarhassa
käyttövalmis
Ei rikkoja puutarhassa
MAX

kukkakaali-, parsakaali-, ruusukaali-, romanescokaali-, lehtikaali- ja
kiinankaaliviljelyksiltä sekä lanttu- ja naurisviljelyksiltä.
Siemenperunan peittaus harmaahilseen, känsäruven sekä kurttu- ja
kuoppalahon (aiemmin kuivamätä) torjumiseksi. Minor use käyttökohteet (off-label): Härmän torjuntaan kurkun, avomaankurkun,
kesäkurpitsan, tomaatin ja koristekasvien kasvi-huoneviljelyssä.
Perunaruton, herukoiden, karviaisen ja avomaan koristekasvien
laikkutautien torjuntaan kasvustoruiskutuksin, siemenperunan
peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.
Punahomeen (Fusarium spp.) torjuntaan kevät- ja syysvehnällä sekä
ruisvehnällä. Minor use -käyttökohteet (off-label): Koristekasvien
sienitautien torjuntaan kasvihuoneessa, metsäpuuntaimien
sienitautien torjuntaan metsätaimitarhoilla sekä hedelmäpuusyövän
torjuntaan omenalla ja päärynällä.
Rikkakasvien torjuntaan viljakasvustoista, apilattomien nurmien
suojaviljoista sekä apilattomista nurmista perustamisvuonna.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien
nurmien suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja
kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman
suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja
laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan rapsilla ja rypsillä.
Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

7,2 g/l

Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

450 g/l

Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoista, viljelysmailta,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
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Elatus Plus

3333 Bentsovindiflupyyri

100 g/l

Electis

1964 Zoksamidi
Mankotsebi
3192 Penflufeeni
Protiokonatsoli
2946 Spirodiklofeeni

83 g/kg
667 g/kg
100 g/l
18 g/l
240 g/l

Envision

2001 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

450 g/l

Epok 600 EC
Etanasyötti

1816 Fluatsinami
Metalaksyyli-M
3232 Rautafosfaatti

400 g/l
193,6 g/l
10 g/kg

Ethosat 500 SC
Express 50 SX

2951 Etofumesaatti
3016 Tribenuroni-metyyli

500 g/l
500 g/kg

Express 50 T

1645 Tribenuroni-metyyli

500 g/kg

Express Gold SX

3357 Tribenuroni-metyyli
Metsulfuroni-metyyli
1914 Alfa-sypermetriini

222 g/kg
111 g/kg
50 g/l

Emesto Silver
Envidor 240 SC

Fastac 50 EC

Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä sekä syys- ja kevätohralla.
Perunaruton torjuntaan.
Siemenperunan peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien
torjumiseksi.
Vihannes- ja hedelmäpuupunkin torjuntaan omenalta, päärynältä,
mansikalta ja koristekasveista lukuun ottamatta ruusua,
omenankellastajapunkin torjuntaan omenalta ja pikkupäärynäkempin
torjuntaan päärynältä.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
Perunaruton torjuntaan.
Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta
kasvihuoneessa, puutarhassa ja viljelysmailla.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien
suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien
suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan kevät- (ohra, kaura, ruis, vehnä) ja syysviljoilla
(ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten,
rapsikuoriaisen, sääskien, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja
sipulikoin, hernekääriäisen, kemppien, kaali-, sipuli- ja
juurikaskärpäsen, ansarijauhiaisen sekä perhosten, torjuntaan syys- ja
kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, kevät- ja
syysrypsiltä, kevät- ja syysrapsilta, herneeltä, pavulta, sokeri- ja
rehujuurikkaalta, perunalta, kerä-, kukka- ja parsakaalilta, keltasipulilta
(=ruokasipulilta), purjolta ja mansikalta avomaalla, salaatilta,
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Fazor

1979 Maleiinihydratsidi

600 g/kg

Fenix

1757 Aklonifeeni

600 g/l

Ferramol

2784 Rautafosfaatti

10 g/kg

Fibro
Finalsan

3194 Parafiiniöljy (CAS-nro 8042- 797 g/l
47-5)
2778 Pelargonihappo
187 g/l

Finalsan Plus heti
käyttövalmis

3047 Pelargonihappo
Maleiinihydratsidi

31 g/l
4,95 g/l

Finalsan Plus tiiviste

3046 Pelargonihappo
Maleiinihydratsidi

186,7 g/l
30 g/l

Finalsan RTU

2779 Pelargonihappo

31 g/l

Finalsan
Sammaltuho/Mossfri

3021 Pelargonihappo

187 g/l

Floramite 240 SC

2838 Bifenatsaatti

240 g/l

tomaatilta ja kurkulta kasvihuoneessa sekä koristekasveista
kasvihuoneessa ja avomaalla.
Sipulin kasvun estämiseen traktoriruiskutuksena vähintään helmikuun
alkuun varastoitavalle istukassipulille.
Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka, herne-,
härkäpapu-, istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri-, ja
auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien
koulinta-alat metsätaimitarhoilla. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Siemenrikkakasvien torjuntaan mukulaselleriltä, juuripersiljalta,
valkosipulilta, maa-artisokalta ja lupiinilta.
Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta
kasvihuoneessa, puutarhassa ja viljelysmailla.
Hyönteisten ja punkkien torjuntaan siemenperunalla, omenalla,
päärynällä, kirsikalla ja luumulla.
Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä,
puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä sekä sammalien
torjuntaan nurmikentiltä.
Rikkakasvien, sammalten ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä,
koristepuiden alustoilta, puuvartisten kasvien taimistoista ja
koristekasvien ympäriltä.
Rikkakasvien, sammalten ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä,
koristepuiden alustoilta, puuvartisten kasvien taimistoista ja
koristekasvien ympäriltä.
Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä,
puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä.
Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä,
puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä sekä sammalien
torjuntaan nurmikentiltä.
Punkkien torjuntaan taimitarhoilta sekä mansikalta ja koristekasveilta
avomaalla ja kasvihuoneessa sekä kurkulta ja tomaatilta
kasvihuoneessa. Minor use -käyttökohteet (off-label): Punkkien
torjuntaan avomaankurkulta.
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Focus Ultra

1743 Sykloksidiimi

100 g/l

Folicur Xpert

3263 Tebukonatsoli
Protiokonatsoli

160 g/l
80 g/l

Foxtrot

3229 Fenoksaproppi-P-etyyli

69 g/l

Frowncide
Frupica SC

3284 Fluatsinami
2828 Mepanipyriimi

500 g/l
440 g/l

Fungazil A 25

1756 Imatsaliili

25 g/l

Fusilade Max

1912 Fluatsifoppi-P-butyyli

125 g/l

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rypsiltä, rapsilta, sokeri- ja
rehujuurikkaalta, punajuurikkaalta, maissilta (vain DIM-kestävät
lajikkeet), pavuilta, herneeltä, parsa-, ruusu-, kukka-, lehti-, kiinan-,
kurttu- ja rehukaalilta, lantulta ja nauriilta, perunalta, porkkanalta,
sipulilta, purjolta, pellavalta, omena- ja päärynäviljelyksiltä, mansikalta,
punanadan ja jäykkänadan siemenviljelyksiltä sekä apilan ja
sinimailasen siemenviljelyksiltä.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä
kevät- ja syysrypsilla ja -rapsilla.
Kevät- ja syysohran, kevät- ja syysvehnän, syysrukiin ja ruisvehnän
ruohomaisten rikkakasvien torjuntaan.
Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.
Mansikan harmaahomeen, härmän ja lehtilaikkutautien torjuntaan.
Minor use -käyttökohteet (off-label): Härmän ja harmaahomeen
torjuntaan koristekasveilla kasvihuoneessa ja avomaalla, mansikalla
kasvihuoneessa ja tunneleissa sekä sienitautien torjuntaan
metsätaimitarhoilla.
Ohran ja kauran peittaukseen viirutaudin, verkkolaikun, ohran tyvi- ja
lehtilaikun, kauranlehtilaikun sekä itävyyttä heikentävien homesienten
torjumiseksi.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavilla kasveilla: Kevät-rypsi
ja -rapsi, syysrypsi ja -rapsi, kuitu- ja öljypellava, unikko, peruna, sokerija rehujuurikas, herne, palkoineen korjattava papu, härkäpapu, lupiini,
apilan siemenviljelykset, palsternakka, piparjuuri, mustajuuri,
punajuuri, turnipsi, nauris, lanttu, retiisi, retikka, mukulaselleri, sipuli,
salottisipuli, valkosipuli, ruohosipuli, lehtisalaatti, pinaatti, krassit,
kirveli, fenkoli, lehti-selleri, persilja, yrtit (kuten salvia, rosmariini,
timjami, basilika, minttu, maruna), endiivi, sikuri, juurisikuri, parsa,
maa-artisokka, raparperi, humala, mansikka, vadelma, vatukat,
herukat, karviainen, pensasmustikka, karpalo, ruusunmarja, mulperi,
seljanmarja, omena, päärynä, kirsikka, luumut, kvitteni, koristekasvit
(ei-heinämäiset), kesanto, taimitarhat sekä metsänuudistusalat.
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Gallery

3022 Klopyralidi
Pikloraami
1788 Isoksabeeni

267 g/l
67 g/l
500 g/l

Gaucho WS 70

1792 Imidaklopridi

700 g/kg

Gibb Plus Forest

3330 Gibberelliini (GA4 ja GA7
seos)
3127 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

10 g/l

Glyfokem 360

2011 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Glyfomax Bio

2905 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

GLYFONOVA 360 SL

1712 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Glyfonova Bio

1834 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Glyphogan 480 SL

2950 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Glyphomax 480

3102 Glyfosaatti (Glyfosaatin
dimetyyliamiinisuolana)

480 g/l

Glyfokem 360 I

360 g/l

Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.
Rikkakasvien torjuntaan hedelmäpuiden, marjapensaiden ja
vadelmakasvustojen alustoilta, mansikkaviljelyksiltä, puuvartisten
koristekasvien taimistoista ja istutuksilta sekä havupuiden koulintaaloilta metsätaimitarhoilla.
Sokerijuurikkaan siementen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä imevien ja purevien tuhohyönteisten
torjumiseksi.
Havupuiden siemenviljelysten ja metsänjalostuksen puukokoelmien
kukinnan lisäämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta ennen ja jälkeen sadonkorjuun,
kesannolta, puutarhoista, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta
sekä metsänviljelyssä.
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Glypper

3187 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Goltix 70 WG

1464 Metamitroni

700 g/kg

Goltix 700 SC

1848 Metamitroni

700 g/l

Gratil

1783 Amidosulfuroni

750 g/kg

Hankkijan CCC 750

1883 Klormekvattikloridi

750 g/l

Hankkijan Diklo Super

1790 Diklorproppi-P
MCPA
Mekoproppi-P
1671 MCPA

310 g/l
160 g/l
130 g/l
750 g/l

Harmony 50 SX

1852 Diklorproppi-P
MCPA
Mekoproppi-P
2844 Tifensulfuroni-metyyli

310 g/l
160 g/l
130 g/l
500 g/kg

Hedonal-MCPA

1546 MCPA

750 g/l

Hussar Plus OD

3364 Jodosulfuroni-metyylinatrium
Mesosulfuroni-metyyli
3137 Fluopikolidi
Propamokarbi-hydrokloridi

50 g/l

Hankkijan MCPANeste
Hankkijan Trio

Infinito

7,5 g/l
62,5 g/l
625 g/l

Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas-, punajuurikas-,
kumina- ja mansikkaviljelyksiltä sekä taimistoviljelyksiltä avomaalla.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas- ja
punajuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja
kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman
suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja
laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä.
Viljojen kasvun säätelyyn ja lakoutumisen estämiseen sekä
koristekasvien kasvun säätelyyn.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien
nurmien suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä
nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien
nurmien suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan nurmien suojaviljoista, viljellyiltä laitumilta
sekä rehumaissiviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan vilja-, herne-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä
nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä ja
syys- ja kevätohralta.
Perunaruton torjuntaan perunalla. Minor use -käyttökohteet (offlabel): Sipulin naattihomeen, pinaatin lehtihomeen, salaatin
lehtihomeen sekä keräkaalin, kukkakaalin, savoykaalin, kyssäkaalin,
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Influx 100 FS

3328 Fludioksoniili

100 g/l

ISOMEXX

2901 Metsulfuroni-metyyli

200 g/kg

Juventus 90

2962 Metkonatsoli

90 g/l

Karate Zeon-tekniikka

1991 Lambda-syhalotriini

100 g/l

parsakaalin, punakaalin, ruusukaalin sekä valkokaalin lehtihomeen ja
kalkkihomeen torjuntaan.
Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten
harmaahilseen, perunaruven sekä kuorirokon torjumiseksi.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä öljy- ja
kuitupellavaviljelyksiltä.
Härmän, ruostetautien ja tähkäfusarioosin torjuntaan ohralla, kauralla,
vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin
(Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla
sekä pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), kuivamädän (Phoma
lingam) ja laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsillä ja
rapsilla.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten,
rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien, viljakukon,
koiden, hernekääriäisen, kaali-, porkkana-, sipuli- ja juurikaskärpäsen,
porkkanakempin, nälvikkäiden, vattukuoriaisen, karviaiskoisan,
ansarijauhiaisen ja tukkimiehentäin sekä punkkien, torjuntaan kevät- ja
syysrypsi-, kevät- ja syysrapsi-, vilja-, herne-, peruna-, valko-, parsa-,
ruusu- kiinan-, savojin- ja kukkakaali-, lanttu-, nauris-, porkkana-, sipuli, kevätsipuli-, purjo-, sokerijuurikas-, mansikka-, vadelma-, herukka-,
karviais- ja kuminaviljelyksiltä, kurkulta ja tomaatilta kasvihuoneessa ja
koristekasveista avomaalla sekä tukkimiehentäin torjuntaan havupuun
taimista ennen istutusta. Minor use -käyttökohteet (off-label): Minor
use -käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan pinaatilta,
piparjuurelta, palsternakalta, punajuurelta, valkosipulilta,
avomaankurkulta, parsalta, retikalta, retiisiltä, lehtiselleriltä,
juuriselleriltä, salaateilta, persiljalta, juuripersiljalta, kyssäkaalilta ja
lehtikaalilta avomaalla, joulukuusiviljelmillä sekä puutavaraa vioittavien
tuhohyönteisten torjuntaan metsässä varastoiduista kuorellisesta
puutavarasta.
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7 g/l

Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

120 g/l

Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

250 g/l

Rikkakasvien torjuntaan pihoilta, mukaan lukien ajoväylät ja käytävät.

40 g/l
7,2 g/l

Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

120 g/l

Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

Kestac 50 EC

3081 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)
3080 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)
2855 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
Diflufenikaani
2995 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
2996 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
1945 Alfa-sypermetriini

50 g/l

K-Hormo-MCPA

1670 MCPA

750 g/l

K-MCPA-neste

1891 MCPA

750 g/l

K-Optica Trio

1849 Diklorproppi-P
MCPA
Mekoproppi-P

310 g/l
160 g/l
130 g/l

Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten,
rapsikuoriaisen, sääskien, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja
sipulikoin, hernekääriäisen, kemppien, kaali-, sipuli- ja
juurikaskärpäsen, ansarijauhiaisen sekä perhosten, torjuntaan syys- ja
kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, kevät- ja
syysrypsiltä, kevät- ja syysrapsilta, herneeltä, pavulta, sokeri- ja
rehujuurikkaalta, perunalta, kerä-, kukka- ja parsakaalilta, keltasipulilta
(=ruokasipulilta), purjolta ja mansikalta avomaalla, salaatilta,
tomaatilta ja kurkulta kasvihuoneessa sekä koristekasveista
kasvihuoneessa ja avomaalla.
Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä
nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta.
Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksillä sekä
nurmikoilla, pientareilla ja tienvarsilla. Minor use -käyttökohteet (offlabel): Rikkakasvien torjuntaan suojattuna ruiskutuksena omena-,
päärynä-, kirsikka-, luumu-, musta- ja viherherukka-, puna- ja
valkoherukka-, karviais-, pensasmustikka-, marja-aronia-, ruusunmarjaja marjatuomipihlajaviljelyksillä sekä puuvartisten kasvien taimistoissa.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien
nurmien suojaviljoista.

Keeper Bio Tiiviste
Keeper L

Keeper Spray
Keeper Tiiviste

Kasvinsuojeluaineet 1.1.2017

HUOM! Luettelo vastaa tilannetta 1.1.2017. Ajantasaiset tiedot hyväksytyistä valmisteista ja niiden
käyttökohteista on tarkistettava kasvinsuojeluainerekisteristä (http://tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri)

Korrensääde 5 C Limit

1882 Klormekvattikloridi

460 g/l

K-Trio-neste

1890 Diklorproppi-P
MCPA
Mekoproppi-P
2955 Protiokonatsoli
Tebukonatsoli

310 g/l
160 g/l
130 g/l
250 g/l
150 g/l

Laser Ultra

3281 Florasulaami
Aminopyralidi
3145 Sykloksidiimi

150 g/kg
300 g/kg
100 g/l

Leimay
Lentagran WP

2952 Amisulbromi
1854 Pyridaatti

200 g/l
450 g/kg

Logran 20 WG
Maatilan Aklonifeeni

1602 Triasulfuroni
3003 Aklonifeeni

200 g/kg
600 g/l

Maatilan Aklonifeeni 2

3118 Aklonifeeni

600 g/l

Maatilan Amis

3347 Amisulbromi

200 g/l

Lamardor FS 400

Lancelot

Viljojen kasvun säätelyyn ja lakoutumisen estämiseen sekä
koristekasvien kasvun säätelyyn.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien
nurmien suojaviljoista.
Siemenviljan peittaukseen ohran, kevätvehnän ja kauran nokitautien,
vehnän ruskolaikun, ohran viirutaudin, ohran verkkolaikun, ohrantyvija lehtilaikun, kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien
siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja
kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rypsiltä, rapsilta, sokeri- ja
rehujuurikkaalta, punajuurikkaalta, maissilta (vain DIM-kestävät
lajikkeet), pavuilta, herneeltä, parsa-, ruusu-, kukka-, lehti-, kiinan-,
kurttu- ja rehukaalilta, lantulta ja nauriilta, perunalta, porkkanalta,
sipulilta, purjolta, pellavalta, omena- ja päärynäviljelyksiltä, mansikalta,
punanadan ja jäykkänadan siemenviljelyksiltä sekä apilan ja
sinimailasen siemenviljelyksiltä.
Perunaruton torjuntaan perunalla.
Rikkakasvien torjuntaan sipuli-, purjo-, valkosipuli-, maissi-, keräkaali-,
kukkakaali-, ruusukaali-, parsakaali- ja rehukaaliviljelyksiltä sekä apilan
siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka-, herne-,
istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri- ja
auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien
koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.
Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana-, palsternakka-, herne-,
istukassipuli-, tilli-, persilja-, kumina-, korianteri-, ja
auringonkukkaviljelyksiltä sekä lepotilassa olevien havupuiden taimien
koulinta-aloilta metsätaimitarhoilla.
Perunaruton torjuntaan perunalla.
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Maatilan Asetami SG

3374 Asetamipridi

200 g/kg

Maatilan A-Sulfuroni
Duo

100 g/l
25 g/l

Maatilan A-Sulfuroni I

3037 Amidosulfuroni
Jodosulfuroni-metyylinatrium
3090 Amidosulfuroni
Jodosulfuroni-metyylinatrium
3250 Amidosulfuroni

Maatilan Bentatsoni 3

3122 Bentatsoni

870 g/kg

Maatilan Biksa Duo

Maatilan CCC 750

3396 Biksafeeni
Protiokonatsoli
3405 Biksafeeni
Fluopyraami
Protiokonatsoli
3255 Klormekvattikloridi

60 g/l
200 g/l
65 g/l
65 g/l
130 g/l
750 g/l

Maatilan CCC 750 SL

3320 Klormekvattikloridi

750 g/l

Maatilan Deltametriini

3188 Deltametriini

50 g/l

Maatilan A-Sulfuroni
Duo 3

Maatilan Biksa Trio

Rapsikuoriaisen torjuntaan kevät- ja syysrypsi- ja kevät- ja
syysrapsiviljelyksiltä, kirvojen torjuntaan lehtisalaatilta avomaalla,
kirvojen ja jauhiaisten torjuntaan omena- ja päärynäviljelyksiltä sekä
koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa.
Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä- ja ruisviljelyksiltä.

100 g/l
25 g/l

Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä- ja ruisviljelyksiltä.

750 g/kg

Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja
kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman
suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja
laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai sinimailasta sisältävistä nurmista ja
niiden suojaviljoista, vilja-herne-seosviljoista, apila- ja
sinimailasviljelyksiltä, palkokasvi-, avomaankurkku-, pellava-, istukas- ja
taimisipuli- sekä mäkikuismaviljelyksiltä.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnällä, ohralla,
kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnältä, ohralta,
kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.
Käyttöohjeessa mainittujen viljojen kasvun säätelyyn ja lakoutumisen
estämiseen sekä koristekasvien kasvun säätelyyn.
Käyttöohjeessa mainittujen viljojen ja siementimotein kasvun säätelyyn
ja lakoutumisen estämiseen sekä koristekasvien kasvun säätelyyn.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten,
rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja
herukkakoin, sääskien, hernekääriäisen, kaali-, porkkana-, sipuli- ja
juurikaskärpäsen, porkkanakempin, kaali-, lanttu- ja naurisperhosen,
ruskohaiskiaisen, vattukuoriaisen, karviaiskoisan, ansarijauhiaisen ja
sienisääsken sekä punkkien, torjuntaan ristikukkaisilta öljykasvi-, vilja-,
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Maatilan Etanasyötti
Maatilan Etefoni

3376 Rautafosfaatti
2975 Etefoni

30 g/kg
480 g/l

Maatilan Etefoni Duo I

3251 Mepikvattikloridi
Etefoni
3157 Etofumesaatti

305 g/l
155 g/l
500 g/l

herne-, valkokaali-, punakaali-, kukkakaali-, savoijinkaali-, ruusukaali-,
parsakaali-, lanttu-, nauris-, porkkana-, keltasipuli- (eli ruokasipuli eli
kepasipuli), punasipuli-, salottisipuli-, valkosipuli-, varhaissipuli-, purjo-,
sokerijuurikas-, punajuurikas-, mansikka-, vadelma-, punaherukka-,
mustaherukka-, valkoherukka- ja karviaisviljelyksiltä, sienimöistä sekä
koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla.
Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä ja kasvihuoneessa.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ohra-, ruis-, syysvehnä- ja
kevätvehnäviljelyksillä.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-,
syysvehnä-, kevätvehnä-, syysohra- ja kevätohraviljelyksillä.
Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.

3212 Etofumesaatti

500 g/l

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.

3345 Fenamidoni
Propamokarbi-hydrokloridi
3158 Fenmedifaami

75 g/l
375 g/l
160 g/l

Perunaruton torjuntaan.

3319 Fenmedifaami

160 g/l

3358 Fenmedifaami

320 g/l

3018 Fenpropidiini
Propikonatsoli

450 g/l
125 g/l

3300 Florasulaami

50 g/l

Maatilan
Etofumesaatti
Maatilan
Etofumesaatti 2
Maatilan Fena
Maatilan
Fenmedifaami
Maatilan
Fenmedifaami 160
Maatilan
Fenmedifaami 320
Maatilan Fenpropidiini
Duo

Maatilan Florasulaami

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja
punajuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja
punajuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä
mansikkaviljelyksiltä.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin sekä vehnänlehtilaikkutaudin
(Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun
torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja
lehtilaikkutautien torjuntaan siemenheinillä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnä, syys- ja kevätohra, ruis,
ruisvehnä ja kauraviljelyksiltä sekä heinien siemenviljelyksiltä ja
apilattomilta niitto- ja laidunnurmilta.
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Maatilan Fluro

3088 Florasulaami
2,4-D
3089 Florasulaami
2,4-D
3343 Fluatsinami
3086 Fludioksoniili
3341 Fludioksoniili
Difenokonatsoli
Tebukonatsoli
3062 Fluroksipyyri

6,25 g/l
300 g/l
6,25 g/l
300 g/l
500 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
10 g/l
180 g/l

Maatilan Fluro 333

3398 Fluroksipyyri

333 g/l

Maatilan Fluro I

3270 Fluroksipyyri

180 g/l

Maatilan Fluro XL

3264 Fluroksipyyri
Florasulaami

100 g/l
2,5 g/l

Maatilan Halax P
Maatilan Indoksa

3404 Halauksifeeni-metyyli
Fluroksipyyri
3361 Indoksakarbi

12 g/l
280 g/l
150 g/l

Maatilan Karbatsoni

3096 Propoksikarbatsoni-natrium 700 g/kg

Maatilan Klopyralidi
Duo
Maatilan Klopyralidi
Duo 2
Maatilan Klopyralidi
SG

3065 Klopyralidi
Pikloraami
3067 Klopyralidi
Pikloraami
3203 Klopyralidi

267 g/l
67 g/l
267 g/l
67 g/l
720 g/kg

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien
nurmien suojaviljoista.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien
nurmien suojaviljoista.
Perunaruton torjuntaan perunalla.
Vehnän, rukiin, ruisvehnän, ohran ja kauran siementen peittaukseen.
Syys- ja kevätvehnän, rukiin, ruisvehnän, syys- ja kevätohran sekä
kauran siemenen peittaukseen käyttöohjeessa mainittujen
siemenlevintäisten tautien torjumiseksi.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä, apilattomien
nurmien suojaviljoista sekä apilattomista nurmista ja nurmikoista.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta,
kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien
suojaviljoilta.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä, apilattomien
nurmien suojaviljoista sekä apilattomista nurmista ja nurmikoista.
Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien
siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista sekä syys- ja
kevätviljoista.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja
kevätohrasta sekä rukiista ja ruisvehnästä.
Rapsikuoriaisen torjuntaan kevätrypsi-, syysrypsi-, kevätrapsi- ja
syysrapsiviljelyksiltä.
Juolavehnän ja muiden heinämäisten ja leveälehtisten rikkakasvien
torjuntaan syys- ja kevätvehnällä.
Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.
Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja
punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi- ja mansikkaviljelyksiltä, maissilta,
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Maatilan Mandi

3348 Mandipropamidi

250 g/l

Maatilan Mandi Duo

3349 Mandipropamidi
Difenokonatsoli
3049 Mankotsebi
3370 Mankotsebi

250 g/l
250 g/l
750 g/kg
750 g/kg

Maatilan MCPA

3108 MCPA

750 g/l

Maatilan MCPA Trio

3036 MCPA
Fluroksipyyri
Klopyralidi
3057 MCPA
Fluroksipyyri
Klopyralidi
3068 MCPA
Fluroksipyyri
Klopyralidi
3397 Mesosulfuroni-metyyli
Jodosulfuroni-metyylinatrium
3308 Metamitroni

200 g/l
40 g/l
20 g/l
200 g/l
40 g/l
20 g/l
200 g/l
40 g/l
20 g/l
7,5 g/l
50 g/l

heinien siemenviljelyksiltä, apilattomilta nurmilta ja laitumilta sekä
puuvartisten kasvien taimitarhoilta ja istutuksilta.
Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla sekä
salaatinlehtihomeen torjuntaan avomaalla viljeltävällä salaatilla.
Perunaruton (Phytophthora infestans) ja lehtipoltteen (Alternaria
solani, Alternaria alternata) torjuntaan perunalla.
Perunaruton sekä herukoiden ja karviaisen laikkutautien torjuntaan.
Perunaruton, herukoiden, karviaisen ja avomaan koristekasvien
laikkutautien torjuntaan kasvustoruiskutuksin, siemenperunan
peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.
Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksillä sekä
nurmikoilla, pientareilla ja tienvarsilla.
Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljaviljelyksiltä, apilattomien
nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta ja heinien
siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljaviljelyksiltä, apilattomien
nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta ja heinien
siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljaviljelyksiltä, apilattomien
nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta ja heinien
siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä ja
syys- ja kevätohralta.

700 g/l

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.

3262 Metamitroni

700 g/l

3061 Metatsaklori
Kvinmerakki
3027 Metkonatsoli

375 g/l
125 g/l
90 g/l

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas- ja
punajuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan rypsi- ja rapsiviljelyksillä.

Maatilan Mankotsebi
Maatilan Mankotsebi
WG

Maatilan MCPA Trio 2

Maatilan MCPA Trio 3

Maatilan Meso Plus

Maatilan Metamitroni
700
Maatilan Metamitroni
SC
Maatilan Metatsaklori
Duo
Maatilan Metkonatsoli

Härmän, ruostetautien ja tähkäfusarioosin torjuntaan ohralla, kauralla,
vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä, ruskolaikun,
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Maatilan Metkonatsoli
2

3052 Metkonatsoli

90 g/l

Maatilan Metributsiini

3009 Metributsiini

700 g/kg

Maatilan Morfi
Maatilan M-Sulfuroni

3350 Dimetomorfi
Fluatsinami
3058 Metsulfuroni-metyyli

200 g/l
200 g/l
200 g/kg

Maatilan M-Sulfuroni
Duo
Maatilan Penko

2981 Karfentratsoni-etyyli
Metsulfuroni-metyyli
3351 Penkonatsoli

400 g/kg
100 g/kg
100 g/l

Maatilan Pinoksadeeni

2979 Pinoksadeeni

50 g/l

Maatilan Pinoksadeeni
2

3183 Pinoksadeeni

50 g/l

syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin
(Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla
sekä pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), kuivamädän (Phoma
lingam) ja laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsillä ja
rapsilla.
Härmän, ruostetautien ja tähkäfusarioosin torjuntaan ohralla, kauralla,
vehnällä, rukiilla ja ruisvehnällä, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin
(Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla
sekä pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), kuivamädän (Phoma
lingam) ja laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsillä ja
rapsilla.
Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä
erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.
Perunaruton torjuntaan perunalla.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä öljy- ja
kuitupellavaviljelyksiltä.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä
keväällä.
Mansikan, omenan, herukan ja karviaisen härmän, koristekasvien
härmän ja ruostesienten torjuntaan avomaalla. Munakoison, paprikan,
kurkun, melonin, kurpitsan, mansikan, tomaatin, vesimelonin ja
kesäkurpitsan härmän torjuntaan sekä koristekasvien härmän ja
ruostesienten torjuntaan kasvihuoneissa.
Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-,
vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.
Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-,
vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.
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3377 Fluatsinami
Metalaksyyli-M
2982 Propakvitsafoppi

400 g/l
193,6 g/l
100 g/l

Maatilan
Propikonatsoli

3040 Propikonatsoli

250 g/l

Maatilan
Propikonatsoli Duo 2

3019 Syprodiniili
Propikonatsoli

250 g/l
62,5 g/l

Maatilan
Protiokonatsoli Duo

3344 Protiokonatsoli
Tebukonatsoli

80 g/l
160 g/l

Maatilan Pyralidi Trio

Maatilan Pyroksulaami
Duo
Maatilan Pyroksulaami
Duo 3
Maatilan R-Sulfuroni 2
Maatilan S-Sulfuroni

3208 Florasulaami
Aminopyralidi
2,4-D
3202 Pyroksulaami
Florasulaami
3218 Pyroksulaami
Florasulaami
3105 Rimsulfuroni
2980 Sulfosulfuroni

5 g/l
10 g/l
180 g/l
68,3 g/kg
22,8 g/kg
68,3 g/kg
22,8 g/kg
250 g/kg
800 g/kg

Maatilan Strobi AC

2966 Pikoksistrobiini

250 g/l

Maatilan Propafop

Perunaruton torjuntaan.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä:
sokerijuurikas, rehujuurikas, punajuurikas, peruna, herne, pavut, rypsi,
rapsi, sinappi, pellava, puna-apilan ja punanadan siemenviljelykset,
porkkana, parsa-, kukka- ja keräkaali, kylvö- ja istukassipuli, valkosipuli,
omena, päärynä, herukat, vadelma, karviainen, mansikka, koristepuutja pensaat sekä koivun istutusalat.
Härmä- ja ruostesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä sekä verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) sekä tyvilaikun torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun
torjuntaan kauralla sekä tyvilaikun ja rengaslaikun torjuntaan rukiilla.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä
kevät- ja syysrypsilla ja -rapsilla.
Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, ruisvehnä-, kevätvehnä-,
ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.
Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta ja
vehnältä.
Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta ja
vehnältä.
Rikkakasvien torjuntaan peruna- ja rehumaissiviljelyksiltä.
Juolavehnän, hukkakauran, luohon ja leveälehtisten rikkakasvien
torjuntaan syys- ja kevätvehnältä sekä perunalta.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
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Maatilan Strobi AC
Duo 2

3064 Pikoksistrobiini
Syprodiniili

80 g/kg
300 g/kg

Maatilan Strobi AM

3162 Atsoksistrobiini

250 g/l

tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla, pahkahomeen torjuntaan rypsillä ja
rapsilla sekä ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan viljoilla.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla, tyvilaikun torjuntaan vehnällä ja
rukiilla sekä ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnän-harmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan
syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla,
kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla,
ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljoilla,
lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutautien sekä
härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtipoltteen torjuntaan perunalla,
naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-,
salaatti- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen torjuntaan
purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan porkkanalla, härmän
torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja palsternakalla,
lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä, lehtilaikkutautien ja
pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien ja kalkkihomeen
torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-, ruusu-, parsa-,
sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja Pythium-sienien
torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan lantulla ja
nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatilla, lehtilaikkutautien, härmän
ja ruosteiden torjuntaan sokeri- ja punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikun,
harmaahomeen ja härmän torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien,
härmän, ruosteen ja lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja
laikkutautien torjuntaan pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen
torjuntaan ristikukkaisilla öljykasveilla sekä männynkaristeen
torjuntaan metsätaimitarhoissa.
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Maatilan Strobi CO 1

3360 Pyraklostrobiini

200 g/l

Maatilan Syhalotriini 2

3051 Lambda-syhalotriini

100 g/l

Maatilan Sypermax

3353 Sypermetriini

500 g/l

Maatilan Sypermetriini

3020 Alfa-sypermetriini

50 g/l

Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten
torjuntaan kaikilla viljalajeilla sekä ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja
rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla,
rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä härmän, Ramularia
–sienen ja Cercospora–laikkutautisienen torjuntaan sokerijuurikkaalla.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten,
rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien, viljakukon,
koiden, hernekääriäisen, kaali-, porkkana-, sipuli- ja juurikaskärpäsen,
porkkanakempin, nälvikkäiden, vattukuoriaisen, karviaiskoisan,
ansarijauhiaisen ja kuoriaisten sekä punkkien torjuntaan ristikukkaisilta
öljykasvi-, vilja-, herne-, peruna-, kaali-, lanttu-, nauris-, porkkana-,
sipuli-, nippusipuli-, purjo-, sokerijuurikas-, mansikka-, vadelma-,
herukka-, karviais- ja kuminaviljelyksiltä sekä lasinalaiskasveista ja
koristekasveista avomaalla kuten myös tukkimiehentäin torjuntaan
havupuun taimista ennen istutusta.
Tuhohyönteisten torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, rukiilta,
ruisvehnältä, ohralta, kauralta, syys- ja kevätöljykasveilta (rapsi ja
rypsi), herneiltä, pavuilta, kaaleilta (kukkakaali, parsakaali, keräkaali,
ruusukaali), purjolta, sipulilta, valkosipulilta ja perunalta avomaalla
sekä koristekasveilla avomaalla ja kasvihuoneessa.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kahukärpäsen, ripsiäisten,
rapsikuoriaisen, sääskien, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, kaali- ja
sipulikoin, hernekääriäisen, kemppien, kaali-, sipuli- ja
juurikaskärpäsen, ansarijauhiaisen sekä perhosten, torjuntaan syys- ja
kevätvehnältä, rukiilta, ruisvehnältä, ohralta, kauralta, kevät- ja
syysrypsiltä, kevät- ja syysrapsilta, herneeltä, pavulta, sokeri- ja
rehujuurikkaalta, perunalta, kerä-, kukka- ja parsakaalilta, keltasipulilta
(=ruokasipulilta), purjolta ja mansikalta avomaalla, salaatilta,
tomaatilta ja kurkulta kasvihuoneessa sekä koristekasveista
kasvihuoneessa ja avomaalla.
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Maatilan
Tebukonatsoli

3342 Tebukonatsoli

200 g/l

Maatilan
Tebukonatsoli Duo

3092 Protiokonatsoli
Tebukonatsoli

125 g/l
125 g/l

Maatilan
Tebukonatsoli Duo 2

3059 Protiokonatsoli
Tebukonatsoli

125 g/l
125 g/l

Maatilan TF-Sulfuroni
Maatilan TF-Sulfuroni
2
Maatilan TF-Sulfuroni
3
Maatilan TF-Sulfuroni
4
Maatilan Tiaklopi

3111 Triflusulfuroni-metyyli
3112 Triflusulfuroni-metyyli

500 g/kg
500 g/kg

Kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä,
syys- ja kevätohralla, kevät- ja syysrypsillä ja –rapsilla sekä
siemenheinillä.
Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien
homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) ja tyvilaikun torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun
torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä
pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), harmaahomeen ja
laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsillä ja rapsilla.
Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien
homesienten torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) ja tyvilaikun torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun
torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä
pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), harmaahomeen ja
laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsillä ja rapsilla.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.

3211 Triflusulfuroni-metyyli

500 g/kg

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.

3273 Triflusulfuroni-metyyli

500 g/kg

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.

3375 Tiaklopridi

240 g/l

Maatilan Triadimenoli
Trio 2

3038 Triadimenoli
Imatsaliili

75 g/l
10 g/l

Rapsikuoriaisen ja -kärsäkkään torjuntaan kevät- ja syysrypsi- ja kevätja syysrapsiviljelyksiltä, kirvojen torjuntaan perunalta sekä
koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten
ohjeiden mukaisesti.
Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran
viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohrantyvi- ja lehtilaikun,
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Fuberidatsoli

9 g/l

kauranlehtilaikkutaudin, syysviljojen lumihomeen sekä itävyyttä
alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.
Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran
viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohrantyvi- ja lehtilaikun,
kauranlehtilaikkutaudin, syysviljojen lumihomeen sekä itävyyttä
alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien
suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien
suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta,
kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.
Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja
kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja
kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja
kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-,
syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja
nurminadan siemenviljelyksiltä.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-,
syysvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä heinien siemenviljelyksiltä.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-,
syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja
nurminadan siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista.
Omenakääriäisen torjuntaan omenaviljelyksiltä.

Maatilan Triadimenoli
Trio 3

3126 Triadimenoli
Imatsaliili
Fuberidatsoli

75 g/l
10 g/l
9 g/l

Maatilan Tribenuroni

3156 Tribenuroni-metyyli

500 g/kg

Maatilan Tribenuroni 2

3179 Tribenuroni-metyyli

500 g/kg

Maatilan Tribenuroni
750
Maatilan Tribenuroni
Duo
Maatilan Tribenuroni
Duo 2
Maatilan Tribenuroni
Duo 3
Maatilan
Trineksapakki

3297 Tribenuroni-metyyli

750 g/kg

3148 Tribenuroni-metyyli
Tifensulfuroni-metyyli
3175 Tribenuroni-metyyli
Tifensulfuroni-metyyli
3248 Tribenuroni-metyyli
Tifensulfuroni-metyyli
3161 Trineksapakki-etyyli

167 g/kg
333 g/kg
167 g/kg
333 g/kg
167 g/kg
333 g/kg
250 g/l

Maatilan
Trineksapakki 175
Maatilan
Trineksapakki M

3253 Trineksapakki-etyyli

175 g/l

3309 Trineksapakki-etyyli

250 g/l

Maatilan T-Sulfuroni 2
Madex

3066 Triasulfuroni
3054 Cydia pomonella
granulovirus (CpGV)
3223 Ditianoni
Pyrimetaniili

200 g/kg
3x1013
viruspartikkelia/l
250 g/l
Omena- ja päärynäpuiden hedelmäruven (Venturia inaequalis ja
250 g/l
Venturia pirina) torjuntaan.

Malakite
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Matrigon 72 SG

3125 Klopyralidi

720 g/kg

Mavrik 2 F

1850 Tau-fluvalinaatti

240 g/l

Maxim 100 FS

2847 Fludioksoniili

100 g/l

Medallion TL

3150 Fludioksoniili

125 g/l

Medax Max

3278 Proheksadionikalsium
Trineksapakki-etyyli
2834 Fenmedifaami

50 g/kg
75 g/kg
320 g/l

Menno Florades

2959 Syprokonatsoli
Propikonatsoli
1913 Bentsoehappo

160 g/l
250 g/l
90 g/l

Merit Forest WG

1996 Imidaklopridi

700 g/kg

Medifam 320 SC
Menara

Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja
punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi- ja mansikkaviljelyksiltä, maissilta,
heinien siemenviljelyksiltä, apilattomilta nurmilta ja laitumilta sekä
puuvartisten kasvien taimitarhoilta ja istutuksilta. Minor use käyttökohteet (off-label): Saunakukan, valvatin, ohdakkeen ja eräiden
muiden rikkakasvien torjuntaan kuminalta kylvövuonna ja satovuosina
sadonkorjuun jälkeen.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, ripsiäisten, rapsikuoriaisen,
kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien, koiden, hernekääriäisen,
karviaiskoisan, kaali-, sipuli- ja porkkanakärpäsen, porkkanakempin,
vattukuoriaisen, ansarijauhiaisen sekä punkkien, torjuntaan
ristikukkaisilta öljykasvi-, vilja-, herne-, kaali-, lanttu-, nauris-,
porkkana-, sipuli-, mansikka-, vadelma-, herukka-, karviais-, omena-,
päärynä-, kumina- ja joulukuusiviljelyksiltä, kasvihuonekurkulta ja –
tomaatilta, koristekasveilta kasvihuoneessa ja avomaalla sekä
koloradonkuoriaisen torjuntaan perunalta ainoastaan viranomaisten
ohjeiden mukaisesti.
Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten
harmaahilseen, perunaruven sekä kuorirokon torjumiseksi.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan nurmikoilla ja
golfnurmilla.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen syys- ja kevätvehnällä,
rukiilla, ruisvehnällä, kevät- ja syyskauralla sekä kevät- ja syysohralla.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä sekä
mansikkaviljelyksiltä.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla sekä kauralla.
Käyttöohjeessa mainittujen puutarhaviljelyssä käytettävien
rakenteiden, välineiden ja tarvikkeiden desinfiointi bakteeri-, sieni- ja
virustautien torjumiseksi.
Tuhohyönteisten torjuntaan havupuiden taimilta kasvihuoneissa ja
metsätaimitarhoilla.
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Meta

1977 Metamitroni

700 g/l

Metafol 700 SC
Metro

2785 Metamitroni
3106 Metributsiini

700 g/l
700 g/kg

Mirador 250 SC

3087 Atsoksistrobiini

250 g/l

Mistral

2799 Metributsiini

700 g/kg

Mobius

3346 Trifloksistrobiini
Protiokonatsoli

150 g/l
175 g/l

Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikas- ja
punajuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä
erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin torjuntaan
syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla,
kauran lehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla,
ränsistymistä edistävien homesienten torjuntaan kaikilla viljoilla,
lumihomeen torjuntaan syysviljoilla, ruoste- ja lehtilaikkutautien sekä
härmän torjuntaan siemenheinällä, lehtipoltteen torjuntaan perunalla,
naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-,
salaatti-, varhais- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen
torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan
porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja
palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä,
lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien
ja kalkkihomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-,
ruusu-, parsa-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja
Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan
lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatilla,
lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan sokeri- ja
punajuurikkaalla, Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän
torjuntaan mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja
lehtihomeen torjuntaan herneellä, ruosteen ja laikkutautien torjuntaan
pavulla, mustalaikun ja pahkahomeen torjuntaan ristikukkaisilla
öljykasveilla sekä männynkaristeen torjuntaan metsätaimitarhoissa.
Rikkakasvien torjuntaan peruna-, porkkana- ja herneviljelyksiltä sekä
erityisesti saunakukan torjuntaan kuminaviljelyksiltä.
Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien
homesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, tyvilaikun, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
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Moddus Evo

3221 Trineksapakki-etyyli

250 g/l

Moddus M

1727 Trineksapakki-etyyli

250 g/l

Moncut 40 SC
Monitor

1700 Flutolaniili
1889 Sulfosulfuroni

449 g/l
800 g/kg

Mospilan

2906 Asetamipridi

200 g/kg

tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun,
rengaslaikun ja Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni)
torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun
ja tyvilaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä ruskolaikun ja
harmaalaikkutaudin torjuntaan ruisvehnällä.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen rukiilla, syys- ja
kevätvehnällä, ruisvehnällä, kevät- ja syysohralla, kauralla sekä heinien
siemenviljelyksillä.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-,
syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja
nurminadan siemenviljelyksiltä. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen puna-apilan
siemenviljelyksillä.
Siemenperunan peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.
Juolavehnän, hukkakauran, luohon ja leveälehtisten rikkakasvien
torjuntaan syys- ja kevätvehnältä sekä perunalta.
Rapsikuoriaisen torjuntaan kevät- ja syysrypsi- ja kevät- ja
syysrapsiviljelyksiltä, kirvojen torjuntaan lehtisalaatilta avomaalla,
kirvojen ja jauhiaisten torjuntaan omena- ja päärynäviljelyksiltä sekä
koristekasveilta avomaalla ja kasvihuoneessa. Minor use käyttökohteet (off-label): Ripsiäisten torjuntaan koristekasveilla
kasvihuoneessa. Kirvojen ja jauhiaisten torjuntaan tomaatilla,
munakoisolla, paprikalla, maustepaprikoilla, kesäkurpitsalla, kurkulla
(kasvihuone- ja avomaankurkku), lehtisalaateilla ja muilla
salaattikasveilla (Lactuca-suku, Cichorium-suku, vuonankaali,
sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet
ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden
pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä)
(Brassica spp.)) kasvihuoneessa. Kirvojen torjuntaan yrteillä (kirveli,
ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet,
kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut
Apiaceae-heimon yrtit, persilja, salvia, rosmariini, timjami, meirami,
oregano, basilika, sitruunamelissa, minttu, piparminttu, laakerinlehti,
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Moss Killer
MossGTi
Moto-urea

3234 Rautasulfaatti
3044 Rautasulfaatti
3069 Urea

109,3 g/kg
288 g/l
325 g/l

Movento SC 100

3306 Spirotetramaatti

100 g/l

MUSTANG forte

3012 Florasulaami
Aminopyralidi
2,4-D
1603 Streptomyces K61 sädebakteerin rihmastoa ja
itiöitä

5 g/l
10 g/l
180 g/l
150-350 g/kg

1010 kpl/g

Natria Etanarae

1740 Lecanicillium muscarium
(Ve 6 -kanta) -sienen itiöitä
3363 Rautafosfaatti

NATRIA ETANASYÖTTI
Natria Hyönteisten
torjunta-aine, spray

2994 Rautafosfaatti
3155 Pyretriinit
Rapsiöljy

16 g/kg
0,045 g/l
8,3 g/l

Natria Hyönteisten
torjunta-aine, tiiviste

3154 Pyretriinit
Rapsiöljy

4,6 g/l
825 g/l

Mycostop

Mycotal

10 g/kg

rakuuna ja iisoppi), pinaatilla ja lehtimangoldilla avomaalla ja
kasvihuoneessa.
Sammalen torjuntaan nurmikoilta.
Sammalen torjuntaan nurmikoilta.
Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla kasvukauden
aikaisissa hakkuissa.
Käyttöohjeessa mainittujen tuhohyönteisten torjuntaan omenalta,
päärynältä, luumulta, kirsikalta, valko-, puna-, savojin-, kukka-, parsa-,
kyssä-, ruusu-, kiinan- ja lehtikaalilta ja koristekasveista avomaalla,
salaatilta avomaalla ja kasvihuoneessa sekä hedelmä- ja marjakasveilta,
koristepuilta, koristepensailta, perennoilta ja leikkokukilta ja
leikkovihreältä taimitarhoilla.
Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, ruisvehnä-, kevätvehnä-,
ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.
Vihannes-, mauste- ja koristekasvien taimien kasvualustakäsittelyyn,
siementen peittaukseen sekä pistokkaiden, istukassipulin ja
valkosipulinkynsien upotuskäsittelyyn. Sienitautien (kuten Fusariumlakastumistaudin, Pythium-taudin ja eri juuristotautien) torjuntaan
vihannes-, mauste- ja koristekasviviljelmillä kasvihuoneissa.
Jauhiaisten torjuntaan kurkulta, tomaatilta, paprikalta, mansikalta ja
koristekasveilta kasvihuoneessa.
Etanoiden ja kotiloiden torjuntaan pelto- ja puutarhakasveilta
kasvihuoneessa, puutarhassa ja viljelysmailla.
Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä ja kasvihuoneessa.
Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä
kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla
ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja
sisätiloissa.
Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä
kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla
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Naturkraft
Rikkakasvien torjuntaaine
Neko Kevätruiskute

3238 Pelargonihappo

31 g/l

1918 Parafiiniöljy (CAS-nro
64742-46-7)

840 g/l

Neu 1181 M
Nissorun

2997 Rautafosfaatti
1815 Heksytiatsoksi

30 g/kg
100 g/kg

Nopea rikkakasvien ja
sammaleen poistaja

2940 Kapryylihappo
Kapriinihappo

17,7 g/l
12 g/l

Nuance WG

3266 Tribenuroni-metyyli

750 g/kg

Nufarm MCPA

1791 MCPA

750 g/l

Optica Trio

1853 Diklorproppi-P
MCPA
Mekoproppi-P
3326 Tebukonatsoli

310 g/l
160 g/l
130 g/l
200 g/l

Orius 200 EW

ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja
sisätiloissa.
Rikkakasvien, sammalien ja levien torjuntaan puisto- ja pihakäytäviltä,
puiden alustoilta ja koristekasvien ympäriltä.
Omenakempin ja lehtikirvojen sekä hedelmäpuupunkin
talvehtimisasteiden torjuntaan hedelmäpuista, marjapensaista,
koristepuista ja -pensaista.
Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä ja kasvihuoneessa.
Vihannespunkin torjuntaan kurkulta, tomaatilta ja paprikalta
kasvihuoneessa, mansikalta, vadelmalta sadonkorjuun jälkeen ja
koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla, sekä hedelmäpuupunkin
torjuntaan omena-, päärynä-, kirsikka- ja luumuviljelyksiltä. Minor
use -käyttökohteet (off-label): Punkkien torjuntaan puuvartisten
kasvien taimilta metsätaimitarhoilla.
Rikkakasvien ja sammalten torjuntaan kotipuutarhan käytäviltä,
puuvartisten kasvien alustoilta, pensaiden ympäriltä ja
viljelemättömiltä alueilta.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta,
kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.
Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä
nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta. Minor use -käyttökohteet (offlabel): Rikkakasvien torjuntaan suojattuna ruiskutuksena omena-,
päärynä-, kirsikka-, luumu-, musta- ja viherherukka-, puna- ja
valkoherukka-, karviais-, pensasmustikka-, marja-aronia-, ruusunmarjaja marjatuomipihlajaviljelyksillä sekä puuvartisten kasvien taimistoissa.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista sekä apilattomien
nurmien suojaviljoista.
Kasvitautien torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, kauralla, rukiilla,
ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla sekä
siemenheinillä.
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2903 Atsoksistrobiini

250 g/l

Naatti- ja harmaahomeen torjuntaan sipulilla (myös valko-, salotti-,
salaatti-, varhais- ja ruohosipuli), ruosteen ja harmaahomeen
torjuntaan purjolla, Alternaria-sienien ja härmän torjuntaan
porkkanalla, härmän torjuntaan persiljalla, juuripersiljalla ja
palsternakalla, lehtilaikkutautien torjuntaan varsisellerillä,
lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan tillillä, Alternaria-sienien
ja kalkkihomeen torjuntaan kaalikasveilla (puna-, valko-, kukka-, savoy-,
ruusu-, parsa-, sinappikaali (rucola) ja lehtikaali), Alternaria- ja
Pythium-sienien torjuntaan kiinankaalilla, Alternaria-sienien torjuntaan
lantulla ja nauriilla, lehtihomeen torjuntaan salaatilla,
lehtilaikkutautien, härmän ja ruosteiden torjuntaan punajuurikkaalla
sekä Zythia-lehtilaikun, harmaahomeen ja härmän torjuntaan
mansikalla, lehtilaikkutautien, härmän, ruosteen ja lehtihomeen
torjuntaan herneellä sekä ruosteen ja laikkutautien torjuntaan pavulla.
Minor use -käyttökohteet (off-label): Kasvihuonetuotannossa: koristekasvien sienitautien torjuntaan -mansikalla harmaahomeen,
härmän ja mustalaikun torjuntaan -kurkulla, avomaankurkulla ja
kesäkurpitsalla härmän ja lehtihomeen torjuntaan -kurpitsalla härmän
ja lehtihomeen torjuntaan -tomaatilla, paprikalla ja maustepaprikalla
harmaahomeen, härmän, tomaattiruton ja -syövän, lehtipoltteen,
pahkahomeen ja lehtihomeen torjuntaan Avomaalla: -vadelmalla,
karhunvatukalla ja muilla Rubus-suvun marjakasveilla härmän,
harmaahomeen ja versotaudin torjuntaan -avomaankurkulla,
kesäkurpitsalla, muilla kurpitsoilla ja pattisonilla härmän ja
lehtihomeen torjuntaan -mustajuurella lehtilaikkutautien torjuntaan mukulasellerillä lehtilaikkutautien torjuntaan -retikalla, retiisillä ja
piparjuurella, mustalla retikalla, japaninretikalla eli daikonilla valkoruosteen, lehtihomeen ja lehtilaikkutautien torjuntaan -maaartisokalla ruosteen torjuntaan -sikurilla härmän ja ruosteen
torjuntaan -endiivillä lehtihomeen ja seittimädän torjuntaan babyleaf-tuotteilla pahkahomeen, lehtihomeen ja lehtilaikkutautien
torjuntaan -fenkolilla lehtilaikkutautien ja pahkahomeen torjuntaan parsalla lehtilaikkutautien ja ruosteen torjuntaan -mangoldilla
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Penncozeb DG
Perfekthion 400

1933 Mankotsebi
1946 Dimetoaatti

750 g/kg
400 g/l

Pilot Ultra

3301 Kvitsalofoppi-P-etyyli

50 g/l

Pistol

2854 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
Diflufenikaani

250 g/l

Platform 40 WG

3311 Halauksifeeni-metyyli
Fluroksipyyri
1999 Karfentratsoni-etyyli

12 g/l
280 g/l
400 g/kg

Plenum 50 WG

3085 Pymetrotsiini

500 g/kg

Pixxaro EC

40 g/l

lehtilaikkutautien torjuntaan -latva-artisokalla ja kardonilla eli
ruotiartisokalla härmän torjuntaan -kyssäkaalilla valkohomeen,
ruosteen ja lehtilaikkutautien torjuntaan -kuminalla pahkahomeen
torjuntaan -yrteillä lehtilaikkutautien, lehtihomeen ja ruosteen
torjuntaan -mintulla ruosteen torjuntaan -kamomillalla, kehäkukalla ja
hunajakukalla härmän torjuntaan -mäkikuismalla ja lupiinilla
Colletotrichum gloesporioides -ruton torjuntaan Koristekasveilla
taimistotuotannossa ja avomaalla: -ruosteen, härmän ja
lehtilaikkutautien torjuntaan
Perunaruton sekä herukoiden ja karviaisen laikkutautien torjuntaan.
Tuhohyönteisten, kuten kirvojen, kemppien, luteiden, kärsäkkäiden,
ojukepistiäisen, versosääsken, juurikaskärpäsen sekä kaali-, sipuli-,
kuutäplä- ja porkkanakärpäsen toukkien, torjuntaan vilja-,
sokerijuurikas-, porkkana-, sipuli-, kaali-, lanttu-, herukka-, karviais- ja
omenaviljelyksiltä. Minor use -käyttökohteet (off-label): Kaalikärpäsen
torjunta nauriilta ja piparjuurelta.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä:
herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja
punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri,
palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka.
Rikkakasvien torjuntaan ei-syötävien puutarhakasvien ja puiden
alustoilta, taimikoista sekä piha- ja paikoitusalueilta, ajoväyliltä,
käytäviltä, tehdas- ja rautatiealueilta ja muilta viljelemättömiltä
alueilta.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja
kevätohrasta sekä rukiista ja ruisvehnästä.
Erityisesti peltomataran ja pelto-orvokin torjuntaan sekä muiden
leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta.
Rapsikuoriaisen torjuntaan kevätrypsiltä, syysrypsiltä, kevätrapsilta ja
syysrapsilta sekä jauhiaisten ja kirvojen torjuntaan koristekasveilta
kasvihuoneessa. Minor use -käyttökohteet (off-label): Kirvojen ja
jauhiaisten torjuntaan tomaatilla, munakoisolla, paprikalla,
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POL-MCPA 750 SL
Poncho Beta

3153 MCPA
2792 Beta-syflutriini
Klotianidiini

750 g/l
53,3 g/l
400 g/l

Powertwin

2833 Fenmedifaami
Etofumesaatti
1956 Isaria fumosorosea, kanta
Apopka 97
3172 Tribenuroni-metyyli

200 g/l
200 g/l
2 x 109 cfu/g

2956 Gliocladium catenulatum sienen rihmastoa ja itiöitä

107 - 109 pmy/g

PreFeRal
Premium Classic SX
Prestop

500 g/kg

maustepaprikoilla, kesäkurpitsalla ja kurkulla (kasvihuone- ja
avomaankurkku) kasvihuoneessa. Kirvojen torjuntaan lehtisalaateilla ja
muilla salaattikasveilla (Lactuca-suku, Cichorium-suku, vuonankaali,
sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet
ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden
pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä)
(Brassica spp.), yrteillä (kirveli, ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin leh-det,
korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet,
väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit, persilja,
salvia, rosmariini, timjami, meirami, oregano, basilika, sitruunamelissa,
minttu, piparminttu, laakerinlehti, rakuuna ja iisoppi), pinaatilla ja
lehtimangoldilla kasvihuoneessa. Kirvojen torjuntaan mansikalla
kasvihuoneessa.
Rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoilta.
Sokerijuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä imevien ja purevien tuhohyönteisten
torjumiseksi.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksiltä.
Ansarijauhiaisen torjuntaan kurkulta, tomaatilta ja koristekasveilta
kasvihuoneissa.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien
suojaviljoista.
Kurkun mustapistemädän (Didymella) torjuntaan, tomaatin, paprikan,
kurkun, mansikan, koristekasvien ja pikkutaimien harmaahomeen
(Botrytis) torjuntaan sekä Pythiumin, Phytophthoran, Rhizoctonian ja
Fusariumin aiheuttaman taimipoltteen ja juuristotautien torjuntaan
vihannes-, mauste- ja koristekasveilla. Minor use -käyttökohteet (offlabel): Vadelman ja mansikan juuristotautien (Phytophthora-,
Fusarium- ja Pythium- sienet) torjuntaan tunneli- ja
kasvihuoneviljelyssä.
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Prestop Mix

1898 Gliocladium catenulatum sienen rihmastoa ja itiöitä

107 - 109 pmy/g

Previcur Energy

3025 Propamokarbi
Fosetyyli

530 g/l
310 g/l

Primo Maxx
Primus

3045 Trineksapakki-etyyli
1899 Florasulaami

121 g/l
50 g/l

Primus XL

3143 Florasulaami
Fluroksipyyri

5 g/l
100 g/l

Pythiumin ja Rhizoctonian aiheuttaman taimipoltteen ja juuristotautien
torjuntaan vihannes-, mauste- ja koristekasveilla turpeessa ja muissa
orgaanisissa alustoissa avomaalla, kasvihuoneissa ja tunneliviljelyksissä
sekä mansikan ja vadelman harmaahomeen torjuntaan mehiläisten ja
kimalaisten avulla levitettynä avomaalla, kasvihuoneissa ja
tunneliviljelyksissä. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Siemenkotamädän ja muiden Fusarium- ja Botrytis-sienten
aiheuttamien varastotautien torjuntaan omenalla.
Salaatinlehtihomeen (Bremia lactucae) torjuntaan salaatilla, Pythium
spp.- sienten aiheuttaman taimipoltteen torjuntaan salaatilla, kaalilla,
tomaatilla ja kasvihuonekurkun taimilla lisäysten aikana, sekä
tomaatilla ja kurkulla ennaltaehkäisevästi tippukastelujärjestelmän
kautta kasvihuoneissa ja avomaalla. Minor use -käyttökohteet (offlabel): Juuristo- ja tyvitautien (Pythium spp.) sekä lehtihomeiden
(Peronosporaceae) torjuntaan - koristekasveilla kasvihuoneessa ja
avomaalla - paprikalla, maustepaprikoilla ja munakoisolla
kasvihuoneessa - avomaankurkulla ja kesäkurpitsalla kasvihuoneessa
ja avomaalla - salaattikasveilla (Lactuca-suku, Cichorium-suku,
vuonankaali, sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi,
Brassica-suvun lehdet ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja
retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu
enintään 8-lehtisinä, babyleaf)) kasvihuoneessa ja avomaalla - yrteillä
(kirveli, ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin lehdet, korianterin lehdet,
tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli
ja muut Apiaceae-heimon yrtit, persilja, salvia, rosmariini, timjami,
meirami, oregano, basilika, sitruunamelissa, minttu, piparminttu,
laakerinlehti, rakuuna ja iisoppi) kasvihuoneessa ja avomaalla
Golfnurmen kasvunsäätöön.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä,
heinien siemenviljelyksiltä ja apilattomien nurmien suojaviljoista sekä
apilattomista nurmista.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja
kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta, apilattomien nurmien
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Prolectus

3302 Fenpyratsamiini

500 g/kg

Proline 250 EC

2788 Protiokonatsoli

250 g/l

Proline Xpert

3322 Protiokonatsoli
Tebukonatsoli
2954 Protiokonatsoli
Tebukonatsoli

160 g/l
80 g/l
125 g/l
125 g/l

Provado Care

2990 Asetamipridi

40 g/kg

PS-kantosuoja-2
Puma Extra

1949 Urea
1702 Fenoksaproppi-P-etyyli

320 g/l
69 g/l

Rambo 360

1917 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Rambo 360 S

1902 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Rambo Bio

1929 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)

120 g/l

Prosaro EC 250

suojaviljoilta, apilattomilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta, heinien
siemenviljelyksiltä ja golfnurmilta.
Harmaahomeen torjuntaan kurkkukasveilla, tomaatilla, paprikalla,
munakoisolla ja mansikoilla kasvihuoneessa.
Härmän, ruostetautien ja ränsistymistä edistävien homesienten
torjuntaan kaikilla viljalajeilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis), tyvilaikun ja tähkäfusarioosin torjuntaan ohralla,
kauralla sekä syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun ja rengaslaikun
torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun
torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä, lumihomeen torjuntaan syysviljoilla
sekä pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum), harmaahomeen ja
laikkutaudin (Alternaria brassicae) torjuntaan rypsillä ja rapsilla.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnällä, ohralla,
kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan syys- ja
kevätvehnällä, rukiilla, ruisvehnällä, syys- ja kevätohralla, kauralla sekä
kevät- ja syysrypsillä ja -rapsilla.
Lehti-, kilpi-ja villakilpikirvojen, kaskaiden, kemppien, jauhiaisten ja
ripsiäisten (lukuun ottamatta kalifornianripsiäistä) torjuntaan
koristekasveilta sisätiloissa, parvekkeella ja terassilla.
Juurikäävän torjuntaan kuusen ja männyn kannoilla.
Hukkakauran ja luohon torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja
ruisvehnäviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.
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1930 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)
2856 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

7 g/l

Rikkakasvien torjuntaan puutarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.

360 g/l

Ranger XL

3313 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

360 g/l

Ranman Top

3147 Syatsofamidi

160 g/l

Ranman Twinpack

1982 Syatsofamidi

400 g/l

Ratio 50 SX

3002 Tifensulfuroni-metyyli
Tribenuroni-metyyli
1749 Tifensulfuroni-metyyli
Tribenuroni-metyyli
3101 Tifensulfuroni-metyyli
Tribenuroni-metyyli

333 g/kg
167 g/kg
333 g/kg
167 g/kg
250 g/kg
250 g/kg

Redigo FS 100

2969 Protiokonatsoli

100 g/l

Redigo Pro

3283 Protiokonatsoli
Tebukonatsoli

150 g/l
20 g/l

Regalis Plus
Reglone

3197 Proheksadionikalsium
807 Dikvatti

100 g/kg
200 g/l

Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Lehti- ja mukularuton torjuntaan perunalla. Minor use -käyttökohteet
(off-label): Avomaankurkun lehtihomeen (Pseudoperonospora
cubensis) torjuntaan avomaalla.
Perunaruton torjuntaan. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Avomaankurkun lehtihomeen (Pseudoperonospora cubensis)
torjuntaan avomaalla.
Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja
kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan ruis-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja
kauraviljelyksiltä sekä apilattomien nurmien suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätrukiilta,
ruisvehnältä, syys- ja kevätohralta ja kauralta sekä apilattoman nurmen
suojaviljalta.
Ohran ja kevätvehnän siemenen peittaukseen Fusarium –sienten,
lentonoen, vehnän haisunoen ja vehnän ruskolaikun torjumiseksi.
Kevätohran, kevätvehnän, kevätrukiin, kevätruisvehnän ja kauran
siemenen peittaukseen Fusarium – sienten, lentonoen,
vehnänhaisunoen, kauranavonoen, ohranverkkolaikun,
ohranviirutaudin ja kauranlehtilaikun torjumiseksi.
Kasvunsäätöön omena- ja päärynäpuilla.
Rikkakasvien torjuntaan käyttöohjeessa tarkemmin mainituilla kasveilla
juurikasvi- ja vihannesmailla, perunalla, mauste- ja marjakasveilla,
hedelmätarhoissa, taimistojen ja metsätaimitarhojen kylvö- ja
istutuspenkeissä, mansikan rönsyjen hävittämiseen riviväleistä sekä

Ranger

Ratio 50 T
Ratio Super SX
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Revus

2886 Mandipropamidi

250 g/l

Revus Top

3195 Mandipropamidi
Difenokonatsoli
2829 Metalaksyyli-M
Mankotsebi
1896 Tolklofossi-metyyli
1911 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

250 g/l
250 g/l
40 g/kg
640 g/kg
500 g/l
360 g/l

Rodeo XL

3312 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

360 g/l

Rotstop

1648 Harmaaorvakka-sienen
itiöitä
2939 Harmaaorvakka-sienen
itiöitä
1403 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

10,6 % (w/w)

varsiston hävittämiseen perunalla, herneellä, härkäpavulla,
öljypellavalla, kitupellavalla, rypsillä ja rapsilla sekä kylvösiemeneksi
viljeltävällä apilalla, kuitupellavalla ja lupiinilla.
Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla sekä
salaatin lehtihomeen torjuntaan avomaalla viljeltävällä salaatilla.
Perunaruton (Phytophthora infestans) ja lehtipoltteen (Alternaria
solani, Alternaria alternata) torjuntaan perunalla.
Perunaruton torjuntaan. Minor use -käyttökohteet (off-label): Sipulin
naattihomeen torjuntaan avomaalla.
Siemenperunan peittaus perunaseitin torjumiseksi.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta ja metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla.

2,5 % (w/w)

Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla.

360 g/l

Roundup Ace

2882 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

450 g/l

Roundup Biactive

2881 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

360 g/l

Roundup Bio

1722 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.

Ridomil Gold MZ
Pepite
Rizolex 50 SC
Rodeo

Rotstop SC
Roundup
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Roundup Classic XL

3316 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

360 g/l

Roundup Energy

3314 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

450 g/l

Roundup Express

3103 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
Pelargonihappo
3072 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

7,2 g/l

Roundup Flick

3386 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

360 g/l

Roundup Garden

1637 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

120 g/l

Roundup Garden Plus

3225 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

120 g/l

Roundup Geeli

3073 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

7,2 g/l

Roundup Gold

1934 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
3315 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

450 g/l

1910 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)

680 g/kg

Roundup Flex

Roundup Gold ST

Roundup Max

20,4 g/l
480 g/l

450 g/l

Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan pienialaisilta viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen
ja viljelemättömiltä alueilta.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan puutarhassa ennen kasvien istutusta tai
sadonkorjuun jälkeen, viljelemättömiltä alueilta kuten käytäviltä,
rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä varttuneiden hedelmä- ja
koristepuiden alustoilta sadonkorjuun päätyttyä.
Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta
kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä
koristekasvien ja puiden alustoilta.
Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta
kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä
koristekasvien ja puiden alustoilta.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista ja viljelemättömiltä alueilta.
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2923 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
3213 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)

7,2 g/l

1980 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)
3224 Glyfosaatti (glyfosaatin
kaliumsuolana)

7,2 g/l

Roundup Ultra

1828 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Rovral 75 WG

1959 Iprodioni

750 g/kg

Safari
Saracen

1737 Triflusulfuroni-metyyli
3198 Florasulaami

500 g/kg
50 g/l

Scala

1873 Pyrimetaniili

400 g/l

Seedron

3269 Tebukonatsoli
Fludioksoniili

10 g/l
50 g/l

Roundup PowerMax

Roundup Quick
Roundup Super

720 g/kg

360 g/l

Rikkakasvien torjuntaan pienialaisilta viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen
ja viljelemättömiltä alueilta.
Rikkakasvien torjuntaan viljakasveilta ja eräiltä muilta viljelykasveilta
ennen itämistä ja korjuuta, nurmen lopettamiseen ja taimelle
nousseiden rikkakasvien torjuntaan sängellä, hedelmätarhoissa,
kesantomailla, metsänuudistuksessa ja viljelemättömillä alueilla.
Rikkakasvien torjuntaan pienialaisilta viljelyksiltä sadonkorjuun jälkeen
ja viljelemättömiltä alueilta.
Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta
kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä
koristekasvien ja puiden alustoilta.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
mäkikuismalta, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Mansikan, vadelman, koristekasvien, kasvihuonetomaatin ja -kurkun
harmaahomeen, ristikukkaisten öljykasvien pahkahomeen (Sclerotinia
sclerotiorum), harmaahomeen ja laikkutaudin (Altenaria brassicae),
kaalikasvien harmaahomeen ja Alternarian, sipulin pahkamädän ja
harmaahomeen, porkkanan mustamädän ja porkkanapoltteen
torjuntaan sekä vihannes- ja koristekasvien siementen, kukkasipulien ja
siemenperunan peittaukseen. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Mustapistemädän torjuntaan avomaankurkulla avomaalla. Öljypellavan
siementen teolliseen peittaukseen.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnä, syys- ja kevätohra, ruis,
ruisvehnä ja kauraviljelyksiltä sekä heinien siemenviljelyksiltä ja
apilattomilta niitto- ja laidunnurmilta.
Mansikan harmaahomeen torjuntaan sekä hedelmäruven torjuntaan
omenalla ja päärynällä.
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan kevät- ja
syysvehnän, kevät- ja syysohran, ruisvehnän, rukiin ja kauran
siementen peittaukseen.
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100 g/l
25 g/l

Rikkakasvien torjuntaan ohra-, vehnä- ja ruisviljelyksiltä.

Select

2852 Amidosulfuroni
Jodosulfuroni-metyylinatrium
1998 Kletodiimi

240 g/l

Select Plus

3231 Kletodiimi

120 g/l

Senkor SC 600

3084 Metributsiini

600 g/l

Serenade ASO

3282 Bacillus subtilis QST 713

13,96 g/l

Shirlan
Signum

1706 Fluatsinami
2796 Boskalidi
Pyraklostrobiini

500 g/l
267 g/kg
67 g/kg

Kylänurmikan ja muiden yksivuotisten heinämäisten rikkakasvien
torjuntaan sipuli-, porkkana- ja mansikkaviljelyksiltä sekä puuvartisten
kasvien taimitarhoilta.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan kepasipuli-, porkkana-,
sokerijuurikas-, rehujuurikas, punajuurikas-, peruna-, keräkaali-,
pellava-, rypsi-, rapsi-, herne-, papu- ja mansikkaviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan peruna- ja porkkanaviljelyksiltä. Minor use käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan kuminalta
kylvövuonna.
Sienitautien torjuntaan mansikalla kasvihuone- ja tunneliviljelyssä,
porkkanan ja salaatin viljelyssä avomaalla sekä tomaatin, paprikan ja
munakoison kasvihuoneviljelyssä.
Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.
Mansikan harmaahomeen ja härmän torjuntaan sekä hedelmäruven ja
härmän torjuntaan omenalla ja päärynällä, Monilia –sienten torjuntaan
kirsikalla ja luumulla, kalkkihomeen ja Alternaria –sienten torjuntaan
kaalilla, Alternaria – ja Sclerotinia -sienten torjuntaan porkkanalla,
harmaahomeen ja Ascochyta –sienen torjuntaan herneellä, Alternaria –
sienten, harmaahomeen ja sipulinpahkamädän torjuntaan sipulilla ja
purjolla sekä harmaahomeen torjuntaan salaatilla. Minor use käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan seuraavilla kasveilla:
- Tomaatti, paprikat (myös maustepaprikat) ja munakoiso
kasvihuoneessa - Kasvihuonekurkku, avomaankurkku ja kesäkurpitsa
kasvihuoneessa - Salaattikasvit (Lactuca-suku, siloendiivi, vuonankaali,
sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet
ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden
pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä,
babyleaf)) ja pinaatti kasvihuoneessa ja avomaalla - Yrtit (kirveli,
ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet,
kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut
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Sluxx HP
Sonis

3354 Biksafeeni
Protiokonatsoli
2998 Rautafosfaatti
3170 Trineksapakki-etyyli

60 g/l
200 g/l
30 g/kg
250 g/l

Spitfire 333 HL

3260 Fluroksipyyri

333 g/l

Sportak EW

1953 Prokloratsi

450 g/l

Spotlight Plus

1951 Karfentratsoni-etyyli

60 g/l

Spruzit

2009 Pyretriinit
Rapsiöljy

4,6 g/l
825,3 g/l

Apiaceae-heimon yrtit, persilja, salvia, rosmariini, timjami, meirami,
oregano, basilika, sitruunamelissa, minttu, piparminttu, laakerinlehti,
rakuuna ja iisoppi) kasvihuoneessa ja avomaalla - Retiisit ja retikat
kasvihuoneessa - Palsternakka, juuripersilja, punajuuri, mukulaselleri,
piparjuuri, retiisit ja retikat sekä kaurajuuri avomaalla - Valkosipuli,
salottisipuli ja varhaissipulit (pillisipuli, salaattisipuli ja vastaavat
lajikkeet) avomaalla - Parsakaali, kukkakaali, valkokaali, ruusukaali,
punakaali, savoijinkaali, suippokaali ja lehtikaali avomaalla Kuivattavat pavut avomaalla - Tilli avomaalla - Peruna avomaalla (vain
lehtipoltteen torjuntaan) - Mansikka kasvihuoneessa - Pensasmustikka
avomaalla - Vadelmat ja vatukat (vadelma, karhunvatukka,
loganinmarja, boysenmarja, lakka, japaninvadelma, mesimarja ja
mesivadelma) avomaalla, muovitunnelissa tai kasvihuoneessa Herukat (puna-, musta-, viher- ja valkoherukka) avomaalla Koristekasvit kasvihuoneessa ja avomaalla
Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnällä, ohralla,
kauralla, rukiilla ja ruisvehnällä.
Etanoiden torjuntaan pelto- ja puutarhaviljelyksiltä ja kasvihuoneessa.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-,
syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja
nurminadan siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta,
kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien
suojaviljoilta.
Viljanhärmän ja tyvilaikun torjuntaan, ruskolaikun ja vehnän lehtilaikun
(Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla sekä lumihomeen
torjuntaan syysviljoilla.
Perunan varsiston hävittämiseen ennen sadonkorjuuta sekä
siemenrikkakasvien torjuntaan perunaviljelyksiltä.
Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä
kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla
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Spruzit RTU

2777 Pyretriinit
Rapsiöljy

0,045 g/l
8,3 g/l

Stabilan 750 SL

2860 Klormekvattikloridi

750 g/l

Starane 180

1651 Fluroksipyyri

180 g/l

Starane 333 HL

3259 Fluroksipyyri

333 g/l

Starane XL

2842 Fluroksipyyri
Florasulaami

100 g/l
2,5 g/l

Stereo 312.5 EC

1817 Syprodiniili
Propikonatsoli

250 g/l
62,5 g/l

Steward

3015 Indoksakarbi

300 g/kg

Stomp

1950 Pendimetaliini

400 g/l

ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja
sisätiloissa.
Kirvojen, kilpikirvojen, villakilpikirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten sekä
kehrääjäpunkkien torjuntaan hedelmäpuista, vihanneksilta avomaalla
ja kasvihuoneessa sekä koristekasveista avomaalla, kasvihuoneessa ja
sisätiloissa.
Käyttöohjeessa mainittujen viljojen ja siementimotein kasvun säätelyyn
ja lakoutumisen estämiseen sekä koristekasvien kasvun säätelyyn.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä, apilattomien
nurmien suojaviljoista sekä apilattomista nurmista ja nurmikoista.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta,
kauralta, rukiilta, ruisvehnältä, maissilta ja apilattomien nurmien
suojaviljoilta.
Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien
siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista sekä syys- ja
kevätviljoista.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera
tritici-repentis) sekä tyvilaikun torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun
torjuntaan kauralla sekä tyvilaikun ja rengaslaikun torjuntaan rukiilla.
Tuhohyönteisten torjuntaan omenalta, päärynältä, parsakaalilta,
punakaalilta, keräkaalilta, kukkakaalilta, kurttukaalilta, ruusukaalilta,
kesäkurpitsalta ja kurpitsalta avomaalla sekä kurkulta, tomaatilta,
paprikalta, kesäkurpitsalta, kurpitsalta, chilipaprikalta, munakoisolta ja
melonilta kasvihuoneessa.
Rikkakasvien torjuntaan porkkana-, kylvö- ja taimisipuliviljelyksiltä.
Minor use -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan
mukulaselleriltä, varsiselleriltä, palsternakalta, purjolta, parsalta,
piparjuurelta, valkosipulilta, istukassipulilta, salaattisipulilta, sokeri- ja
rehumaissilta, kuminalta kylvövuonna, tilliltä, korianterilta, herneeltä,
pensaspavulta ja härkäpavulta.
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Storanet

3292 Alfa-sypermetriini

1,57 g/kg

Stratos Ultra

3146 Sykloksidiimi

100 g/l

Substral
Tuhohyönteisspray

2992 Asetamipridi

0,05 g/l

Sumi Alpha 5 FW

1751 Esfenvaleraatti

50 g/l

Swipe

3171 Pinoksadeeni

50 g/l

Switch 62.5 WG

1855 Syprodiniili
Fludioksoniili

375 g/kg
250 g/kg

Varastoidun puutavaran suojaaminen kaarnakuoriaisia (Scolytidae),
nävertäjiä (Scolytidae), runkojääriä (Chrysomeloidea), kauniaisia
(Buprestidae) ja muita puutavaraa tuhoavia hyönteisiä vastaan.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rypsiltä, rapsilta, sokeri- ja
rehujuurikkaalta, punajuurikkaalta, maissilta (vain DIM-kestävät
lajikkeet), pavuilta, herneeltä, parsa-, ruusu-, kukka-, lehti-, kiinan-,
kurttu- ja rehukaalilta, lantulta ja nauriilta, perunalta, porkkanalta,
sipulilta, purjolta, pellavalta, omena- ja päärynäviljelyksiltä, mansikalta,
punanadan ja jäykkänadan siemenviljelyksiltä sekä apilan ja
sinimailasen siemenviljelyksiltä.
Tuhohyönteisten, kuten lehti-, kilpi-ja villakilpikirvojen, kärsäkkäiden,
kaskaiden, koiden, luteiden, lehtipistiäisten toukkien, jauhiaisten ja
ripsiäisten, kalifornianripsiäistä lukuun ottamatta, sekä
kehrääjäpunkkien, torjuntaan koristekasveilta, erityisesti ruusulta,
sisätiloissa, kotipuutarhassa avomaalla ja kasvihuoneessa.
Tuhohyönteisten, kuten kahu- ja timoteikärpäsen, kirvojen, kaskaiden,
ripsiäisten, rapsikuoriaisen, kärsäkkäiden, kirppojen, luteiden, sääskien,
koiden, kääriäisten, karviaiskoisan, kaali- juurikas- ja
porkkanakärpäsen, porkkanakempin, ruskohaiskiaisen, ansarijauhiaisen
sekä punkkien, torjuntaan ristikukkaisilta öljykasveilta, viljoilta,
herneeltä, maissilta, sokeri- ja punajuurikkaalta, kaalilta, porkkanalta,
herukoilta, perunalta, heinän siemenviljelyksiltä, nurmikoilta ja
golfkentiltä sekä koristekasveista kasvihuoneessa ja avomaalla.
Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-,
vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä.
Sienitautien torjuntaan seuraavilla viljelykasveilla: omena,
metsäomena, päärynä, kvitteni, luumu, kirsikka ja viiniköynnös;
herukat ja karviainen; mansikka, vadelma ja karhunvatukka avomaalla
ja kasvihuoneessa; parsa, tuoreena tai tuleentuneena korjattavat
palkokasvit ilman palkoja; tuoreena palkoineen korjattavat palkokasvit
avomaalla ja kasvihuoneessa; paprika, munakoiso, tomaatti, kurkku,
kesäkurpitsa, salaatti, lehtisalaatti, endiivi ja yrtit kasvihuoneessa sekä
koristekasvit avomaalla ja kasvihuoneessa. Minor use -käyttökohteet
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Syllit 544 SC

3191 Dodiini

544 g/l

T 50 Classic

3008 Tribenuroni-metyyli

500 g/kg

Tachigarentaimipoltehävite
Taifun

1526 Hymeksatsoli

700 g/kg

3305 Glyfosaatti (glyfosaatin
isopropyyliamiinisuolana)

360 g/l

Talius

3307 Prokinatsidi

200 g/l

Targa Super 5 SC

1935 Kvitsalofoppi-P-etyyli

50 g/l

Target SC
Target WG
Teknokem Kantosuoja
Teldor

3177
3174
3124
1921

700 g/l
700 g/kg
325 g/l
500 g/kg

Metamitroni
Metamitroni
Urea
Fenheksamidi

(off-label): Harmaahomeen ja muiden sienitautien torjuntaan
metsäpuiden paakkutaimilta avomaalla ja kasvihuoneessa.
Ruven torjuntaan omenalta ja päärynältä sekä lehtilaikun torjuntaan
kirsikalta traktorikäyttöisin menetelmin.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien
suojaviljoista.
Sokerijuurikkaan siementen peittaukseen taimipoltteen torjumiseksi
ammattimaisissa siementen käsittelylaitoksissa.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhakasvien riviväleistä,
hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä
puuvartisten kasvien hävittämiseen.
Viljanhärmän torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, syys- ja kevätohralla,
kauralla ja syysrukiilla ja ruisvehnällä.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan seuraavien kasvien viljelyksiltä:
herne, härkäpapu, peruna, rapsi, rypsi, sokerijuurikas, apilan ja
punanadan siemenviljelykset, porkkana, punajuurikas, mukulaselleri,
palsternakka, lanttu, kumina, pellava ja mansikka.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan sokeri- ja rehujuurikasviljelyksiltä.
Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla.
Mansikan, vadelman, herukoiden, tomaatin ja koristekasvien
harmaahomeen torjuntaan. Minor use -käyttökohteet (off-label):
Mansikan harmaahomeen torjuntaan kasvihuoneessa. Kurkun,
avomaankurkun, paprikan, maustepaprikan, munakoison,
kesäkurpitsan sekä tarhapavun harmaahomeen torjuntaan
kasvihuoneessa. Harmaahomeen ja pahkahomeen torjuntaan
lehtisalaateilla ja salaattikasveilla myös Brassicaceae-heimosta kuten
rukola ja mitsuna, sekä babyleaf-tuotteet (sadonkorjuu enintään 8lehtisinä) kasvihuoneessa ja avomaalla.Yrttien (kirveli, ruohosipuli,
yrttiselleri, persilja, salvia, rosmariini, timjami, basilika, laakerilehti,
rakuuna ja fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan
lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-
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TEPPEKI

3142 Flonikamidi

500 g/kg

Terpal
Tilt 250 EC

1583 Mepikvattikloridi
Etefoni
1572 Propikonatsoli

305 g/l
155 g/l
250 g/l

Titus WSB
Tomahawk 180 EC

1721 Rimsulfuroni
1908 Fluroksipyyri

250 g/kg
180 g/l

Tooler

2904 Tritosulfuroni

714 g/kg

Tooler Heavy

3240 Tritosulfuroni
Florasulaami
1754 Penkonatsoli

714 g/kg
54 g/kg
100 g/l

Topas 100 EC

heimon yrtit) harmaahomeen ja pahkahomeen torjuntaan avomaalla ja
kasvihuoneessa.Karviaismarjan, karhunvatukan, japaninvadelman,
mesimarjan, mesivadelman, sinivatukoiden, loganinmarjan,
boysenmarjan, lakan ja pensasmustikan harmaahomeen torjuntaan
avomaalla.Luumun harmaahomeen, kirsikoiden harmaahomeen sekä
Monilia-taudin torjuntaan sekä vii-niköynnöksen (viinirypäleen)
harmaahomeen torjuntaan avomaalla. Kasvitautien torjuntaan
metsätaimitarhoilla.
Kirvojen torjuntaan omenalta, päärynältä, perunalta ja syysvehnältä.
Minor use -käyttökohteet (off-label): Kirvojen ja jauhiaisten (myös
etelänjauhiainen (Bemisia tabaci)) torjuntaan koristekasveilla
kasvihuoneessa ja avomaalla.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-,
syysvehnä-, kevätvehnä-, syysohra- ja kevätohraviljelyksillä.
Viljojen sienitautien, golfkenttien nurmikon laikkutautien sekä
havupuiden taimitarhojen männynversosurman ja talvituhosienien
torjuntaan sekä Ramularia-sienen torjuntaan sokerijuurikkaalla. Minor
use -käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan koristekasveilla
kasvihuoneessa, avomaalla ja taimistotuotannossa.
Rikkakasvien torjuntaan peruna- ja rehumaissiviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä, apilattomien
nurmien suojaviljoista sekä apilattomista nurmista ja nurmikoista.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevät- ja syysviljoista sekä
apilattomien nurmien suojaviljasta.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevät– ja syysviljoista.
Mansikan, omenan, herukan ja karviaisen härmän, koristekasvien
härmän ja ruostesienten torjuntaan avomaalla. Munakoison, paprikan,
kurkun, melonin, kurpitsan, mansikan, tomaatin, vesimelonin ja
kesäkurpitsan härmän torjuntaan sekä koristekasvien härmän ja
ruostesienten torjuntaan kasvihuoneissa. Minor use -käyttökohteet
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Touchdown Premium

1909 Glyfosaatti (glyfosaatin
ammoniumsuolana)

360 g/l

Toxan

1867 Dikamba
Diklorproppi-P
MCPA
1868 MCPA
Diklorproppi-P
Dikamba
1784 Etofumesaatti
3176 Lampaanrasva
3185 Lampaanrasva

4,8 g/l
22,5 g/l
78 g/l
5,2 g/l
1,5 g/l
0,3 g/l
500 g/l
65 g/l
65 g/l

Trimangol DG
Trimaxx

2973 Mankotsebi
3079 MCPA
Diklorproppi-P
Dikamba
3078 MCPA
Diklorproppi-P
Dikamba
2823 Manebi
3199 Trineksapakki-etyyli

750 g/kg
5,2 g/l
1,5 g/l
0,3 g/l
78 g/l
22,5 g/l
4,8 g/l
750 g/kg
175 g/l

Trimmer 50 SG

3391 Tribenuroni-metyyli

500 g/kg

Trimmer 500 WG

3193 Tribenuroni-metyyli

500 g/kg

Trinet-P

3296 Alfa-sypermetriini

1,57 g/kg

Toxan - Nurmikon
Voikukkahävite
Tramat 500 SC
Trico
Trico Garden
Tridex 75 DG
TRIM Nurmikon
voikukkahävite Spray
TRIM Nurmikon
voikukkahävite Tiiviste

(off-label): Ruostesienien torjuntaan männyn, kuusen ja koivun
paakkutaimilta avomaalla ja kasvihuoneissa.
Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista,
viljelemättömiltä alueilta ja metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien
hävittämiseen.
Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.

Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.

Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.
Havu- ja lehtipuiden suojaamiseen hirvieläinten tuhoilta.
Havu- ja lehtipuiden, pensaiden ja koristekasvien suojaamiseen
hirvieläinten, kuten peurojen ja kauriiden, tuhoilta.
Perunaruton sekä herukoiden ja karviaisen laikkutautien torjuntaan.
Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.

Rikkakasvien torjuntaan nurmikoista.

Perunaruton torjuntaan.
Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, kevät- ja
syysvehnä-, kevät- ja syysohra- ja kauraviljelyksiltä sekä heinien
siemenviljelyksiltä.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien
suojaviljoista.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, ohralta, kauralta,
rukiilta ja ruisvehnältä sekä nurmien suojaviljoista.
Havumetsän suojaamiseen kirjanpainajaa (Ips typographus) vastaan.
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Turex 50 WP

1735 Bacillus thuringiensis subsp. 50 % (w/w)
aizawai (kanta GC-91)

Turf WPG

3304 Gliocladium catenulatum sienen rihmastoa ja itiöitä

107 - 109 pmy/g

Turf WPS

3303 Streptomyces K61 sädebakteerin rihmastoa ja
itiöitä

150-350 g/kg

Twin

3014 Fluroksipyyri

180 g/l

Perhostoukkien torjuntaan valko-. puna-, savoijin-, suippo-, ruusu-.,
lehti-, kiinan-, pinaattikiinan- ”pak choi”, kukka-, parsa- ja kyssäkaalilta,
sareptansinapilta, lantulta, nauriilta, omenalta, päärynältä, luumulta,
kirsikalta ja kuusen siemenviljelyksiltä sekä tomaatilta, kurkulta,
paprikalta ja maustepaprikalta kasvihuoneessa ja koristekasveista ja
taimistoista kasvihuoneessa ja avomaalla. Minor use -käyttökohteet
(off-label): Yökkösten torjuntaan munakoisolta, avomaankurkulta,
kesäkurpitsalta, melonilta ja kurpitsoilta kasvihuoneessa.
Perhostoukkien torjuntaan lehtisalaateilta ja muilta salaattikasveilta
(Lactuca-suku, Cichorium-suku, vuonankaali, sinappikaali (rukola ja
villirukola), vihanneskrassi, Brassica-suvun lehdet ja idut, mizuna eli
japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien
lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä) (Brassica spp.)), pinaatilta ja
yrteiltä kasvihuoneessa ja avomaalla. Kuminakoin torjuntaan
kuminalta. Koiperhosten torjuntaan punajuurelta, retiisiltä, retikalta,
mukula-, varsi- ja lehtiselleriltä, porkkanalta, keltasipulilta,
valkosipulilta, salottisipulilta ja purjolta. Yökkösten torjuntaan pavuilta
(Phaseolus spp.).
Kurkun mustapistemädän (Didymella) torjuntaan, tomaatin, paprikan,
kurkun, mansikan, koristekasvien ja pikkutaimien harmaahomeen
(Botrytis) torjuntaan sekä Pythiumin, Phytophthoran, Rhizoctonian ja
Fusariumin aiheuttaman taimipoltteen ja juuristotautien torjuntaan
vihannes-, mauste- ja koristekasveilla. Minor use -käyttökohteet (offlabel): Sienitautien torjuntaan golfnurmilla.
Vihannes-, mauste- ja koristekasvien taimien kasvualustakäsittelyyn,
siementen peittaukseen sekä pistokkaiden, istukassipulin ja
valkosipulinkynsien upotuskäsittelyyn. Sienitautien (kuten Fusariumlakastumistaudin, Pythium-taudin ja eri juuristotautien) torjuntaan
vihannes-, mauste- ja koristekasviviljelmillä kasvihuoneissa. Minor use
-käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan golfnurmilla.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä, apilattomien
nurmien suojaviljoista sekä apilattomista nurmista ja nurmikoista.
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Urea-kantokate

2928 Urea

330 g/l

Verigal D

2803 Bifenoksi
Mekoproppi-P
2837 Abamektiini

250 g/l
308 g/l
18 g/l

Winby
Zardex G

3285 Fluatsinami
2830 Imatsaliili
Syprokonatsoli

500 g/l
20 g/l
5 g/l

Zenit 575 EC

1885 Fenpropidiini
Propikonatsoli

450 g/l
125 g/l

Zignal 500 SC
Zypar

3275 Fluatsinami
3310 Halauksifeeni-metyyli
Florasulaami

500 g/l
6,25 g/l
5 g/l

Vertimec 018 EC

Juurikäävän torjuntaan männyn ja kuusen kannoilla kasvukauden
aikaisissa hakkuissa.
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista.
Mansikkapunkin torjuntaan mansikkaviljelyksiltä sekä punkkien,
ripsiäisten ja lehtimiinaajien torjuntaan koristekasveilta
kasvihuoneessa. Minor use -käyttökohteet (off-label): Miinaajien ja
ripsiäisten torjuntaan kasvihuoneessa salaatilta ja endiiviltä sekä
meloneilta taimikasvatuksessa. Ripsiäisten, erityisesti
kalifornianripsiäisen, miinaajien, kaskaiden ja vihannespunkin
torjuntaan kasvihuoneessa kurkulta, avomaankurkulta, kesäkurpitsalta,
tomaatilta, munakoisolta, vihannes- ja maustepaprikoilta. Jauhiaisten
torjuntaan koristekasveilta.
Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan avomaalla.
Ohran ja kauran siemenen peittaukseen ohran lentonoen, ohran
viirutaudin, ohranverkkolaikun, kauran avonoen,
kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten
homesienten torjumiseksi.
Härmän ja ruostetautien torjuntaan viljoilla, ruskolaikun,
syysvehnänharmaalaikkutaudin sekä vehnänlehtilaikkutaudin
(Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä,
verkkolaikun ja rengaslaikun torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun
torjuntaan kauralla, rengaslaikun torjuntaan rukiilla ja
lehtilaikkutautien torjuntaan siemenheinillä.
Perunaruton torjuntaan perunalla.
Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja
kevätohrasta sekä rukiista ja ruisvehnästä.

