
YLITTÄÄ RIKKAONGELMAT

 Torjuu sekä heinämäisiä että
 leveälehtisiä rikkoja

 Myös ohralle vehnän ja
 rukiin lisäksi

 Laaja-alainen teho yksinään
 käytettäessä

 Tehoaa myös viileissä
 olosuhteissa 

HYPPY

UUDELLE

TASOLLE

HUSSAR PLUS

TEHOSI HYVIN
kylänurmikkaan Kotkaniemessä 2016

RuisRuiskuttakuttamatonmaton

 Hussar Plus 200 ml/ha Hussar Plus 200 ml/ha

HUSSAR PLUS

SUOMESSA

KOKEMUKSET 2016

KESÄLTÄ

Johannes Tiusanen, Vanha-Ulvila

Pitkäaikaisen suorakylvön takia 

kylänurmikka on kasvava ongelma 

lohkoillani. Hussar Plus 150 ml/ha 

tehosi itäneisiin, pienikokoisiin

kylänurmikoihin hyvin vehnällä.

Petri Karttunen, Lapinlahti

Vihdoin on saatavilla myös 

ohralle laajatehoinen rikka-aine, 

joka tehoaa kaikkiin perusrik-

koihin ja kylänurmikkaan.

Jarmo Nikula, Rusko

Vehnällä tuli huippusato.

Kasvusto, jossa oli mm.

saunakukkaa ja valvattia, oli

todella puhdas rikoista Hussar Plus-käsittelyn jälkeen.

Tämä on edellytys hyvään satoon.
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Laaja-alaista tehoa 

2-sirkkaisiin ja heinä-

mäisiin rikkoihin

Bayer Oy, Keilaranta 12, 02150 Espoo, puh. 020 785 21, www.cropscience.bayer.fi .

Hussar Plus – käyttö

Annostelu 
75–100 ml/ha + kiinnite kevätvehnä ja -ohra. Jos kylänurmikkaa ja/tai
 valvattia paljon, käytä annosta 150 ml/ha vehnällä. Ohralla max. annos 100 ml/ha.
100–200 ml/ha + kiinnite syysvehnä ja ruis. Jos kylänurmikkaa
 ja/tai valvattia paljon, käytä annosta 150–200 ml/ha.
50 ml/ha + kiinnite syysohralla.

Valmiste voidaan ruiskuttaa viljelykasvin korrenkasvun alkuun saakka.
Paras teho heinämäisiin rikkoihin saadaan hyvin aikaisella ruiskutuksella, 
viljan ollessa 3–4 lehtivaiheessa-pensomisen alussa.

Tuote- ja käyttötietoja
Lehtivaikutteinen
Nestemäinen, OD-formulaatio
Kaksi tehoainetta: 50 g/l Jodosulfuroni-metyyli-natrium ja 7,5 g/l Mesosulfuroni-metyyli.
 Sis. 250 g/l Mefenpyyri-dietyyli- suoja-ainetta
Pakkauskoko: 1 litra
Korrensääteitä voi käyttää tankkiseoksena vehnillä ja rukiilla. 
Ohralla korrensääteitä ja MCPA:ta ei saa käyttää tankkiseoksena Hussar Plus:n kanssa
Ei kauralle ja suojaviljoille
Ei pohjavesialueille

Kylänurmikkaa ruiskutus-
hetkellä viljarivien välissä

  Matara, Orvokki Peippi Pillikkeet Sauna- Voi- Emäkki Valvatti Kylä- Luoho
  kevät-    kukka, kukka   nurmikka  
  itoinen    syysitoinen  

Hussar Plus +++ ++ ++(+) +++ +++ +++ ++ ++* ++ +++
Sekator  +++ ++ ++(+) +++ +++ ++(+) ++ + + ++(+)
Ariane S  +++ + ++ +++ + +++ ++ +++ - -
Biathlon 4 D  +++ + +++ +++ +++ +++ ++(+) + - -
XL-pakkaus  +++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ +(+) - -
Express, Premiun Classic SX + ++ +++ +++ ++ +++ ++ + - -
Broadway  +++ ++ + ++ +++ ++(+) + + + +++

Lähteet: Peltokasvien kasvinsuojelu 2015 ja Luken, Västankvarnin ja Kotkanie-
men viralliset kokeet vuosina 2014–2016 sekä maatilakokeet vuonna 2016.  

Rikkakasvitehot
+++  = 90–100 % erinomainen, ++  = 70–90 % hyvä,
+  = 50–70 % tyydyttävä, - = < 50, .. = ei tietoa

* = Hyvä teho valvattiin voidaan saavuttaa vain käyttämällä max. annosta 150 ml/ha

Valmisteet 

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina 
pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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