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Klikkaa tästä, jos uutiskirje ei näy kunnolla

Viime kesän hankala jälkiversonta aiheutti kovan tautipaineen,
koska jälkiversot jäivät ilman tautikäsittelyjä. Tänä vuonna oman
siemenen kunnostus ja peittaus on tehtävä huolellisesti, jotta
saadaan pienimmät ja tautisimmat jyvät pois sekä estetään
siemenlevintäisen punahomeen tai verkkolaikun leviäminen
kasvustossa. Meidän molemmat peittausaineemme tehoavat
kevätviljojen kaikkiin siemenlevintäisiin tauteihin ja niillä kylvöt
ovat sujuneet mutkattomasti jo usean vuoden ajan.

Valitse peittausaine, joka toimii varmasti kylvössä ja peittauslaitteissa

Tärkeä ominaisuus peittausaineella tautisuojan
lisäksi on, että sitä on helppo käyttää ja sillä
peitattua siementä voi kylvää ilman ongelmia.
Redigo Prota on nyt käytetty useampi kevät ilman
ongelmia; kylvöt myös kauralla ovat sujuneet
hyvin ja peittaus onnistunut eri koneilla kuten
pitääkin.

Korkea itävyys ja erinomainen teho punahomeisiin

Redigo Prossa on paljon protiokonatsolia, joka on maailman käytetyin
ja tehokkain valmiste punahomeita vastaan. Tämän vuoksi Redigo Pro
on ollut Suomessa tehtävissä LUKEn kokeissa aina kärkituote
punahomeen torjunnassa, myös itävyys on ollut aina korkea. Nämä
kaksi seikkaa varmistavat sen, että oras saa parhaan mahdollisen
kasvuunlähdön kevään vaikeissakin oloissa ja punahomeiden
aiheuttama tyvitauti ei häiritse oraan kasvua.

Viime kesän jyville huolellinen peittaus

Viime kesän hankalissa oloissa sivuversot jäivät ilman tautiaineita ja
se näkyy niistä otettavien siementen tautisuudessa. Näille erille on
hyvä tehdä huolellinen puhdistus ja lajittelu sekä peitata huolellisesti

http://www.cropscience.bayer.fi/
https://www.cropscience.bayer.fi/tuotteet/redigo-pro
https://www.cropscience.bayer.fi/tuotteet/redigo-pro
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riittävällä nestemäärällä.
Redigo Pro on Viljelijän Avena Bernerin myynnissä.

Bariton Superilla kolmen tehoaineen avuin siementauteja vastaan
Bariton Super on Suomen käytetyimpiä peittausaineita, eikä suotta; se
sisältää kolme tehoainetta jotka kaikki tuovat oman roolin eri
siemenlevintäisten tautien tehoihin, se on helppo käyttää eri
peittauslaitteissa ja kylvöt ovat sujuneet jo kolmen vuoden ajan
vaivattomasti eri kylvökoneilla ja viljalajeilla.

Bariton Super on formulaatiltaan helppo käyttää tilapeittauslaitteissa,
se sekoittuu erinomaisesti veden kanssa ja peittaustulos on tasainen.

Punahomeiden torjuja

Bariton Superissa on fluodioksoniiliä sekä
protiokonatsolia, jotka ovat ykkösaineita
punahomeiden torjunnassa. Nämä kaksi
tehoainetta antavat myös pitkän suojan
siemenelle ja kehittyvälle oraalle, mutta
eivät rajoita ruiskutteena tehtävien
tautiaineiden käyttöä. Baritonin
tebukonatsoli on erityisen vahva
nokitauteja vastaan; myös kauran
avonoen.   
 

Ohran verkkolaikkuun yli 90 % teho

Bariton Superia testattiin vuosia Suomen rekisteröintikokeissa ja
erityisesti tänä vuonna on hyvä muistuttaa, että sen teho
verkkolaikkuun on yli 90 %. Viime vuoden jälkiversonnasta johtuen
verkkolaikkua on paljon kasvimassassa ja siemenissä, ja sen
torjuminen jo peittausvaiheessa on tärkeää.
Bariton Super on Lantmännen Agron myynnissä.

Aikaisemmin tehdyissä peittausvideoissa kerrotaan lisää
tuotteista ja niiden käytöstä.

Katso Redigo Pro -video " Redigo Pro Juoksevuustesti"

https://viljelijanberner.fi/redigo-pro-5-l.html
https://www.cropscience.bayer.fi/tuotteet/bariton-super
https://www.lantmannenagro.fi/tuotteet/kasvinsuojeluaineet/kasvitautien-torjunta-aineet/bariton-super-5l-kasvitautien-torjunta-aine/
https://www.youtube.com/watch?v=-bBDsv_qy34
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                                              Tutustu kotisivuihimme

Katso Bariton Super -video "Hyviä tuloksia Bariton Superilla" 

Kasvukauden seuranta
Facebookissa!

 

Osoitelähde on Bayerin suoramarkkinointirekisteri.Voit peruuttaa uutiskirjeemme tästä .

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

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://www.youtube.com/watch?v=-bBDsv_qy34
https://www.youtube.com/watch?v=iLvCNrxu1fU
https://www.youtube.com/watch?v=iLvCNrxu1fU
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Bayer-Crop-Science-Suomi-132353500760173/
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
https://elinkeu.clickdimensions.com/uu/2/1cla%3AODAwODc4NTE%3AcDEtdDIxMDM0LTlhOWNmMGQ4NjYyMTQ2MTM5MzQ0NzI3ODg3ZDcyZjMz%3Aa2F0cmkuaG9ra2FuZW5AYmF5ZXIuY29t%3AdGVzdA%3An%3An%3AXZMxV1j-bTYe8oVMcZ18iQ?m=true

	clickdimensions.com
	https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/80087851/p1-t21034-9a9cf0d8662146139344727887d72f33/1/1/1


