
Torjuu myös ongelmarikat kuten mataran ja syysitoisen saunakukan

Sekator 75 ml/ha + MCPA 1 l/ha - edullinen ja tehokas ratkaisu 
2-sirkkaisten rikkojen ja valvatin sekä ohdakkeen torjuntaan

Tehoaa jo + 5 °C asteessa

OD-formulaatio maksimoi tehon

Soveltuu erinomaisesti kevytmuokatuille ja suorakylvetyille lohkoille

Nestemäinen pienannosaine ohralle, 
vehnälle ja rukiille

VIILTÄVÄÄ TEHOA RIKKAKASVEIHIN!



Sekator OD – nestemäinen pienannosaine rikkakasvien torjuntaan

Pienannosaineet ovat tunnetusti helppokäyt-
töisiä. Useiden pienannosaineiden teho ma-
taraan ja suurikokoiseen saunakukkaan on 
kuitenkin heikko. 

Sekator OD on yhden litran purkissa saa-
tavilla oleva nestemäinen pienannosaine, 
joka tehoaa erinomaisesti mataraan ja kevät- 
sekä syysitoiseen saunakukkaan. Valmisteen 
joustava käyttöaika aina viljan 2-solmuasteel-
le asti ja toimintavarmuus viileissäkin olosuh-

Sekator OD – puhdistaa pellon 
matarasta ja saunakukasta

Jo annos 75 ml/ha Sekatorilla tehoaa erinomaisesti ma-
taraan aikaisin ruiskutettuna. Jos ruiskutus viivästyy tai 
sää on kuiva, 100 ml/ha annos tehoaa varmemmin.

Sekator annoksella 150 ml/ha + kiinnite tehosi erinomai-
sesti 20–30 cm korkeaan syysitoiseen saunakukkaan 
MTT-Jokioisilla.

Suurikokoinen saunakukka yleistyy myös kevätviljaloh-
koilla. Sekatorilla saa saunakukan kuriin. Ruiskuta pel-
tosi viimeistään tässä vaiheessa!

Sekator OD - joustavuus käyttömää-
rissä mahdollistaa tehokkaan rikka-
torjunnan 

Suurikokoinen saunakukka valtaa peltoja. Jopa 
kevätviljoilla saunakukka voi tällöin kasvaa niin 
suurikokoiseksi, jotta torjuminen voi olla vaikeaa. 
Nyt Sekatoria voi käyttää annoksella 150 ml/ha 
myös kevätviljoilla. Tällöin valmiste tehoaa jopa 
30–40 cm korkeaan saunakukkaan. Pyri kui-
tenkin torjumaan saunakukka mahdollisimman 
aikaisin, aikainen ruiskutus antaa parhaan tulok-
sen.

Sekatorin käyttömäärät

Huom! 1–2 dl/ha kiinnitettä on käytettävä Seka-
torin kanssa.

Sekator 100 ml/ha

Verranne 3

Verranne 5

Verranne 2

Verranne 4

Verranne 6

Verranne 7

Teho mataraan (%)
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teissa tekevät käytöstä vaivatonta. Sekatorin 
edut tulevat parhaiten näkyviin kevytmuoka-
tuilla ja suorakylvetyillä lohkoilla, sillä niissä 
esiintyy usein mataraa ja saunakukkaa. Esi-
merkiksi kevät- ja syysvehnäalasta suorakyl-
vön osuus kasvaa koko ajan, joten Sekator 
on erinomainen työkalu rikkojen torjunnassa 
tällaisilla lohkoilla. Valmiste sopii vehnälle, 
ohralle ja rukiille. 

Kevätviljat 75–150 ml/ha

Syysviljat 100–150 ml/ha

Ruiskuttamaton

Sekator 150 ml/ha

Verranne 1



Sekatorin ja MCPA:n seos on tehokas ratkaisu

Sekator  
100–150 ml/ha

Sekator  
75–100 ml/ha

Sekator 75–100 ml/ha  
+ MCPA 1 l/ha

Peltomatara 4 4 4

Saunakukka, 
kevätitoinen 4 4 4

Saunakukka, 
syysitoinen 4 3 3

Jauhosavikka 4 4 4

Ukonotatar 4 4 4

Kiertotatar 4 4 4

Lemmikki 4 4 4

Pillikkeet 4 4 4

Ristikukkaiset 4 4 4

Pihatähtimö 4 3 3

Emäkki 4 3 3

Peipit 4 3 3

Linnunkaali 4 3 3

Orvokki 2 2 2

Pelto-ohdake 1 1 3

Pelto-valvatti 2 1 3

Tehojen selitykset

4 90–100 %, Erinomainen

3 70–90 %, Hyvä

2 50–70 %, Tyydyttävä

1 < 50 % Heikko

Ohdaketta tai valvattia torjuttaessa MCPA 1 l/ha voidaan sekoittaa Sekatorin kanssa. 

Lähde: MTT-Jokioinen 2013. Valmisteet ruiskutettiin viljan pensomisen lopulla.

Teho rikkakasveihin %

Sekator 75   ml + 
MCPA 1 l/ha

Verranne 1 0,75 l/ha Verranne 2 50 g/ha + 
MCPA 1 l/ha

Sekator - laajaa tehoa yksinään ja tankkiseoksissa
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Bayer Oy, Bayer CropScience
Keilaranta 12, PL 73, 02151 Espoo, puh. 020 785 21 
www.cropscience.bayer.fi

Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.
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Sekatorin käyttö hukkakauraisilla lohkoilla

Muistilista
 Sateenkesto 2 tuntia.

 Ei sovi kauralle.

 Muista ravistella purkkia ylösalaisin juuri 
ennen käyttöä.

 Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla.

 Sopii tankkiseoksiin esim. tautiaineiden, 
Modduksen, Typpiliuoksen, Yara Vita 
Mantrac Pron ja Mangaanisulfaatin kanssa.

 Sekator OD:n käyttö ei rajoita seuraavan 
vuoden normaalien viljelyskasvien (viljat, 
öljykasvit, sokerijuurikas) valintaa.

 Ei olkien käytön rajoitusta.

 Sekatorin ja MCPA:n seos toimii jo + 10 °C 
asteessa.

 Kasvustoa ei pidä ruiskuttaa mikäli 
välittömästi ruiskutusta seuraavina öinä on 
odotettavissa hallaa.

 Käytä Sekatoria max. 3–4 vuotta peräkkäin 
samalla peltolohkolla, jolloin ehkäistään kes-
tävien rikkakasvikantojen syntymistä.

Kemiallinen torjunta on varmin tapa hukkakauran torjuntaan. Sekatoria tulee käyttää 
hukkakauraisilla lohkoilla seuraavasti:

Vaihtoehto 1. 
Ruiskuta Sekatorilla ensin rikkojen ollessa 
pieniä (viljan pensomisen puolivälissä) ja 
hukkakauraan tehoavalla valmisteella 10–12 
päivää Sekator-ruiskutuksen jälkeen. 

Varsinkin alkukesän ollessa kuiva tämä 
menetelmä toimii kaikista varmimmin. 

Tällöin hukkakaura saattaa taimettua 
myöhään ja epätasaisesti, joten mahdolli-
simman myöhäinen hukkakauraruiskutus 
antaa parhaan tuloksen.

Vaihtoehto 2. 
Hukkakauraruiskutus suoritetaan ensin ja 
5–7 päivää tämän jälkeen ruiskutetaan Se-
katorilla. MCPA voidaan sekoittaa Sekatorin 
kanssa, jolloin ohdake ja valvatti saadaan 
torjuttua samalta lohkolta. Tämä vaihtoehto 
on hyvä ratkaisu, jos samalla lohkolla esiin-
tyy hukkakauraa, valvattia ja ohdaketta. 
Menetelmä toimii ns. ”normaalina” vuonna, 
jolloin sateita on esiintynyt alkukaudesta ja 
hukkakaura on itänyt tasaisesti. 

Huom! Sekatoria ei saa sekoittaa Axialin, Puma Extran tai Graspin kanssa, koska riskinä on 
hukkakauravalmisteiden tehon heikkeneminen.

Tuotetiedot 

Tehoaineet: Amidosulfuroni 
100 g/l ja jodosulfuroni 25 g/l.

Valmistetyyppi: Nestemäinen 
OD-formulaatti (öljymäinen).

Pakkauskoko: 1 litra.

Skannaa koodi tai 
lähetä tekstiviesti 
BAYER APP numeroon 
179944 
*  Tekstiviesti on 
 normaalihintainen
*  Ladattavissa 
 iPhonelle ja Androidille.


