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Klikkaa tästä, jos uutiskirje ei näy kunnolla 
      

       

   

Hyödynnä Ascran stressiä lievittävä ominaisuus nyt 

Ascra Xpron jälkeen kasvi yhteyttää tehokkaammin muutaman viikon. Pitkän tautisuojan lisäksi 
tämä ominaisuus on poikiaan tänä kesänä kun kasvustot ovat stressaantuneita juhannusviikon 
helteistä. Kasvitaudit itävät sateiden ja kosteuden myötä, ja ennakointi niiden torjunnassa on 
paikallaan. Ohran lippulehtiruiskutukseen suosittelemme 0,5 l/ha Ascra Xprota, sillä saa 
torjuttua myös ohran lehtilaikun, joka leviää lämpimissä oloissa. 

Vehnällä tautitorjunta suositellaan tehtäväksi tähkälle, koska tähkä on hyvä suojata rusko- ja 
pistelaikulta. Jos vehniä on kylvetty myöhään, ja tähkälletulo menee myöhäiseksi, voidaan 
tautitorjunta tehdä aikaisemmin lippulehdelle. Tänä kesänä kompromissiratkaisut ja lohkojen eri 
aikaisuudet täytyy huomioida ruiskutuksia suunnitellessa. 

   

 
Minnis ja Minni olivat kierroksella Varsinais-Suomessa. 

 

Ascra Xpro Faktaa suoraan pellolta -projektissa oli vat 

mukana Elomaan tila Piikkiöstä sekä Antero Koskisen 

tila Lemusta. 
 
 
Katso video  

 

    

  
 

  

   

Miten korrensäätö Ceronella? 

Kasvustot ovat hyvin vaihtelevia, ihan samankin tilan sisällä, ja korrensäätö helteiden aikana ja 
niiden jälkeen mietityttää. Osa ohrista on lippulehdellä, ja aikaisin kylvetyt hyvässä kasvussa, 
koska juuret ovat kasvaneet syvälle, jossa vettä on vielä riittänyt.  

Ceronea voidaan käyttää lippulehdeltä tähkän esilletuloon saakka ohralla. Ohran täytyy olla 
hyvässä kasvussa, jotta etefoni toimii tehokkaimmin lyhentäen ja vankistaen kortta. Ceronea 

https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/80087851/p1-t21181-5e8ec08c66bb4f90a9ce87d9b2a245e5/1/1/1
https://www.cropscience.bayer.fi/tuotteet/ascra-xpro
https://youtu.be/ljXioYg-h0I
https://www.cropscience.bayer.fi/tuotteet/cerone
http://www.cropscience.bayer.fi/
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voi käyttää yksin, mutta myös hyväksi havaitussa seoksessa Soniksen kanssa. Tällöin 
molempia valmisteita laitetaan normaalia pienempi käyttömäärä, esimerkiksi Ceronea 0,2-0,3 
l/ha ja Sonista 0,1-0,15 l/ha. 

Jos ohran tähkä jo näkyy, Ceronea voidaan vielä ruiskuttaa, se ei aiheuta ongelmia jyvän 
täyttymisessä. Naapurimaissa Ceronea nimenomaan käytetään tähkäruiskutuksena estämään 
ohran tähkän tippuminen. Käyttömäärä on maltillinen 0,2-0,25 l/ha. 

   

  
 

  

 

 

 
Propulse FX - ohran tautitorjunnan ratkaisu 
myös myöhään kylvetyille ohrille 
   

• Propulse tehoaa välittömästi ruiskutuksen 
jälkeen, mutta teho kestää 3-4 viikkoa, 
ilman pitkää viherrytysvaikutusta        

• sen uskaltaa ajaa myöhemminkin, koska 
puinti ei veny liian pitkälle 

• tehokas suoja kaikkia ohran tauteja 
vastaan 

• Propulse FX sisältää SDHI-tehoainetta ja 
kahta eri triatsolia, ilman 
pohjavesirajoitusta! 

   

 

 

   

 
Hankkijan ja Bayerin porukkaa oli tutustumassa 
Iso-Kouvon sikatilan ohrakasvustoihin viikko sitten. 
 
Tilalla tehdään rehuohran tautiruiskutukset 
Propulse FX-paketilla. Lisäksi yhdellä lohkolla 
testataan uutta Input-valmistetta rehuohran 
punahomeiden torjuntaan tähkäruiskutuksena. 

   

  
 

  

   

https://www.cropscience.bayer.fi/tuotteet/propulse-fx
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Muista kauran kukintaruiskutus  

Kauran kukintaruiskutuksella estetään punahomeiden leviäminen kehittyviin jyviin, ja sitä kautta 
toksiinien muodostus jyvissä. Ruiskutus tehdään Prolinella, Proline Xpertillä tai Prosarolla 
kauran ollessa kukinnan alkuvaiheessa. Maatilakokeissa olemme todenneet, 
kukintaruiskutuksen olevan hyvä keino pienentää punahomeiden toksiiniriskiä, samalla 
jyväkoko ja hehtolitrapaino ovat kasvaneet ja kaura ollut useammin laadukkaampaa.  

Kauran kukintaruiskutuksesta lisää torstaina 1.7. Hankkijan InstaLivessä Bayerin Minnin toimesta. 
   

  
 

  

 

   

 

 

Seuraa meitä kasvukaudella 
Facebookissa! 

 
Facebookista mm. vinkkejä tuotteiden 
käyttöön.  

      

 

  

 

                                                Tutustu kotisivuihimme 
   

Osoitelähde on Bayerin suoramarkkinointirekisteri.Voit peruuttaa uutiskirjeemme tästä . 
 

Bayer Oy, Keilaranta 12, 02150 Espoo, bcsfinland@bayer.com 
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https://www.cropscience.bayer.fi/tuotteet/prosaro
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Bayer-Crop-Science-Suomi-132353500760173/
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=16831859&uid=280970810&&&https%3a%2f%2fwww.cropscience.bayer.fi%2f%3futm_source%3dapsis-anp-3%26utm_medium%3demail%26utm_content%3dunspecified%26utm_campaign%3dunspecified%26anp_mid%3d16831859%26anp_rid%3d280970810
https://elinkeu.clickdimensions.com/uu/2/1cla%3AODAwODc4NTE%3AcDEtdDIxMTgxLTVlOGVjMDhjNjZiYjRmOTBhOWNlODdkOWIyYTI0NWU1%3Aa2F0cmkuaG9ra2FuZW5AYmF5ZXIuY29t%3AdGVzdA%3An%3An%3AqVA-Z4SUf_0o2ZiCAVMPsg
mailto:bcsfinland@bayer.com
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Bayer-Crop-Science-Suomi-132353500760173/
https://www.facebook.com/pages/category/Agricultural-Service/Bayer-Crop-Science-Suomi-132353500760173/
https://www.youtube.com/watch?v=MbUlqrEL7Q0&list=PLr_4Yq6_DUnts-1DoG0J2SgXoMs2g52oE

	                             Tutustu kotisivuihimme

