Cerone

®

PUI
PYSTYÄ
VILJAA

Mika Manni, Peräseinäjoki: ”Vehnän
ja ohran seokselle käytin Ceronea 0,7
l/ha – hyvin toimi ja vilja oli pystyssä”
”Ceronea voi ruiskuttaa myös päivällä mikä tuo lisää joustavuutta”


Ceronella estät lakoutumisen

Sopii ohralle, vehnälle ja rukiille

Turvallinen käyttää – uudistetut käyttöohjeet

Ceronen ja Soniksen seos kustannustehokas
ja tehokas yhdistelmä myöhäisessä käytössä

Cerone ei rajoita olkien käyttöä
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+ 516 kg/ha Edvin ohraa
13,5 cm lyhyempi
verrattuna
ruiskuttamattomaan

Cerone 0,2 +
Sonis 0,15 l/ha

Verranne

Cerone

®

Ruiskuttamaton

Cerone voi nostaa satotasoa vaikka vilja ei lakoutuisikaan. Kotkaniemen kokeessa vuonna 2016
satotaso nousi 9 % vaikka ohra ei mennyt lakoon. Ceronen ja Soniksen seoksella sivuversojen
määrä voi kasvaa, jolloin satotaso nousee.

Ceronen käyttö
Ruiskutuksen ajankohta:
Ruiskutus lippulehden kasvun aikana ennen tähkän esiin tuloa, laonuhkan ollessa suuri rukiin ja ohran voi ruiskuttaa 2-solmuasteelta lähtien.
Käyttömäärät:
Rehuohra ja kevätvehnä: Cerone 0,3–0,7 l/ha tai Cerone 0,2–0,3 l/ha + Sonis 0,1–0,15 l/ha. Seoksen
max. annos 0,4 l/ha.
Mallasohra: Cerone 0,3–0,4 l/ha tai Cerone 0,2 + Sonis 0,1 l/ha. Ceronea ei suositella käytettäväksi
lyhytkortisilla lajikkeilla.
Rukiilla (populaatiorukiit): Cerone 0,75-1,5 l/ha tai Cerone 0,4–0,5 l/ha + Sonis 0,1–0,3 l/ha. Seoksen
max. annos 0,7 l/ha. Hybridirukiilla on suositeltavaa käyttää alhaisempia annoksia.
Syysvehnä: Cerone 0,5–1,0 l/ha tai Cerone 0,3–0,4 l/ha + Sonis 0,1–0,2 l/ha. Seoksen max. annos 0,5 l/ha.

Käytössä huomioitavaa
Käytä korkeintaan Ceronen ja Soniksen seoksen maksimiannosta tautiaineen
kanssa. Käytettäessä Ceronea yksinään, vähennä 1 dl/ha Ceronen annoksesta
tautiaineen kanssa (tämä suositus etenkin suurimmilla Ceronen annoksilla).
Käytä myös Ceronen alhaisempia annoksia, jos CCC:tä on käytetty aikaisemmmin
kasvukaudella.
Esim. kuivuudesta ja ravinteiden puutteesta johtuvista stressitekijöistä kärsivää
kasvustoa ei pidä ruiskuttaa. Vältä ruiskuttamista, jos on hallaa tai hellettä.
Ei kauralle eikä tankkiseoksena rikka-aineiden kanssa.
Voi käyttää pohjavesialueilla ja peräkkäisinä vuosina.
Tuotetiedot: 5 litran kanisteri, nestemäinen. Tehoaine: etefoni 480 g/l.
Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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