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Kasvinsuojelukatsaus ekoihin ruiskutuksiin kevätviljoilla

Lämpimässä lähtevät rikkakasvit ja kasvitaudit kasvuun - ruiskutusvinkit

Minni kävi haastattelemassa Pohjanmaan Maalahdessa Kenneth Aspia. Katso vinkit kesän
ekoihin ruiskutuksiin Kennethiltä!

Ohran kasvinsuojelukatsaus

Katso video

Kevätvehnän kasvinsuojelukatsaus

Katso video

Tarkkaile pistelaikun ja verkkolaikun varalta

Lämmin ja kosteahko sää saa sienitaudit itämään ja leviämään maasta tai kasvijätteestä
kehittyviin oraisiin. Ennen rikkakasvien torjuntaa on hyvä hetki tarkkailla peltojen
kasvitautitilanne ja tarvittaessa lisätä tankkiseokseen pieni määrä tautiainetta.

Ohran verkkolaikku; leviää nyt sateiden jälkeen maasta ja siemenestä. Nyt pelloilla on
nähtävissä siemenestä levinneen verkkolaikun oireita, ja tällaisille pelloille tarvitaan pieni määrä
tautiainetta rikkaruiskutuksen yhteydessä, jottei tauti leviä sateiden jälkeen ylempiin lehtiin.

Vehnän pistelaikku; leviää lämpimässä erityisesti pelloilla, joilla on ollut paljon vehnää
viljelyssä ja lohkot kevytmuokataan tai jätetään muokkaamatta. Pistelaikku leviää hanakasti
kasvustossa kesäkuun aikana, ja jos torjuntaa ei tehdä, laikut leviävät lippulehteen asti vieden
yhteyttävää pinta-alaa vehnältä.

Reseptit ohran ja vehnän laikkutautien torjuntaan T1-ruiskutusvaiheessa:

Folicur Xpert 0,3-0,5 l/ha

Prosaro 0,3-0,4 l/ha 

Mukana myös pistelaikkuun hyvin tehoava strobi + viherrytysvaikutus alkukasvukauteen:

Delaro 0,25-0,4 l/ha

A ribut C helpo aa Tammisten lan ruiskutuksia Salossa

Kun yhdellä kertaa voidaan kevät- ja syysvehnältä ruiskuttaa leveälehtiset rikat, ohdake ja
valvatti sekä hukkakaura ja juolavehnä, on valinta Tammisen perheen tilalla Attribut C-paketti.
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Tutustu ko sivuihimme

Katso video

Torju Chekker Plussalla ohdake ja valvatti

Valvatti ja ohdake ovat kasvaneet jo verrattain suuriksi kevätviljapelloilla, ja muut yksivuotiset
siemenrikkakasvit taimettuneet tasaisesti kosteuden myötä. Chekker Plus on laajatehoinen
valinta ohralle ja vehnälle rikkakasvien torjuntaan; se vie syväjuuriset sekä kaikki perus
leveälehtiset rikkakasvit kuten mataran, saunakukan, pillikkeen ja peipin.

Muista Chekker Plus;

+ juureen asti menevä teho ohdakkeella ja valvatilla

+ saunakukka, pillike ja matara varmasti pois pellolta

+ voi sekoittaa esim. Modduksen, Folicur Xpertin ja Yaravita Gramitrelin tai Starphosin kanssa

+ ei jälkikasvirajoituksia seuraavana vuonna

- ei sovi pohjavesialueille, ei kauralle eikä suojaviljalle

Seuraa meitä kasvukaudella
Facebookissa!

Facebookista mm. vinkkejä
tuo eiden käy öön.

Osoitelähde on Bayerin suoramarkkinoin rekisteri.Voit peruu aa uu skirjeemme tästä .

Bayer Oy, Keilaranta 12, 02150 Espoo, bcsfinland@bayer.com
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