Rikkaa vai ruohoa
• Gratil puhdistaa nurmet
rikoista
• Gratil - helppokäyttöinen
pienannosaine
Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.

Bayer Oy, Bayer CropScience,
Keilaranta 12, 02150 Espoo, puh 020 785 21
www.bayercropscience.fi

• Gratil - tehoaa jo + 5 °C

Gratil – tehokas pienannosaine
nurmien rikkatorjuntaan!

Oikea torjunta-ajankohta on nurmien rikkatorjunnassa tärkeää. Mitä aikaisemmin
Gratil-torjunta tehdään, sitä pienempiä ovat
rikat, jolloin torjuntateho on varmempi.

Rikkakasveja sisältävä harva nurmi on huono sadontuottaja. Lisäksi rikat kuten voikukka, hierakka
ja leinikki pilaavat säilörehun laatua. Saunakukka
on erityisesti heinänurmilla esiintyvä sitkeä rikkakasvi, joka syö paljon ravinteita. Gratil tehoaa näihin ja useimpiin muihin rikkoihin säästäen apilaa,
jolloin rehun ravintoarvo paranee.

Gratil torjuu mm. hierakan ja voikukan
Voikukan kasvuasteet
Ylhäällä vasemmalla
kasvuaste jolloin torjuntaruiskutuksen teho on
paras.

Gratil 50 g/ha käsittely

Lähde: Kuva MTT-Maaninka 2007.

(Apila)

• Säilörehu-, heinä- ja laidunnurmet Gratil
40–60 g/ha + kiinnite 1 dl/ha. Nurmen rikkatorjunta on syytä suorittaa huolella jo nurmien
perustamisvaiheessa tinkimättä ainemääristä.
Kasvukauden aikana torjunta 1. ja 2. niiton
välissä parantaa myös tulosta. Tämä on erityisen tärkeää jos kevään ruiskutus on jäänyt
tekemättä johtuen esim. kevään huonoista
sääolosuhteista.
• Timotein siemenviljelykset ja pikalaitumet
30–40 g/ha + kiinnite 1 dl/ha. Ruiskutus
rikkojen ollessa pieniä ja heinän ollessa 2–3
–lehtivaiheella.

Tuotetiedot

Voikukan sirkkalehdet
ovat tumman vihreitä ja
pitkänpyöreitä, ensimmäiset kasvulehdet kaljuja, ja niissä on useita
hampaita.

Käsittelemätön

Rikkakasvitehot

Ruiskutusohje

Hierakat Koiranputki

Leinikit

Lutukka

Tehoaine

Amidosulfuroni 750 g/kg

Valmistetyyppi

FG

Varoajat

Laidunnurmilla ja säilörehuksi korjattavilla nurmilla varoaika on 7 vuorokautta. Heinän korjuun voi aloittaa
21 vrk:n kuluttua käsittelystä. Vilja
voidaan tarvittaessa käyttää rehuksi
14 vrk:n kuluttua käsittelystä.

Sateenkestävyys

1 tunti

Rajoitukset

Valmistetta ei saa käyttää pohjavesialueilla

Nokkonen Piharatamo Saunakukka Siankärsämö Suolaheinät

Voikukka

Peltokanankaali
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Primus + Tomahawk + Sito Plus

























Starane XL

























Tomahawk
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Gratil + Sito Plus
Primus + Sito Plus

Tehot:  = 90–100 %, erinomainen  = 70–90 %, hyvä  = 50–70 %, tyydyttävä − = < 50 %, heikko.

Lähde: Peltokasvien kasvinsuojeluopas 2009, ProAgria.

