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Select Plus 
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• heinämäisten rikkojen torjuntaan

• Kletodiimi 120g/l

• HRAC-luokka: A (ACCase estäjä) (samaa ryhmää kuin

muutkin “fopit” ja “diimit”

• Kepasipuli, Porkkana, Rehujuurikas, Sokerijuurikas, 

Punajuuri,, Peruna, , Keräkaali,  Pellava, Rypsi, Rapsi, 

Herne, Papu, Mansikka

• •Käyttömäärä/ha 1-2 l/ha, riippuen viljelykasvista ja 

torjuttavasta rikkakasvista
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Select Plus 
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• Rajoitukset

• Ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön 

soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II)

• Juolavehnän torjuntaan valmiste soveltuu vain kasveilla 

joilla käyttömäärä 2 l/ha on sallittu (sokerijuurikas OK!)

• Ruiskutusveden laatu voi vaikuttaa Select Plus (kuten 

muidenkin tehoaineluokka A:n valmisteiden) tehoon, joten 

veden laatuun kannattaa satsata



EngLandscape

Select Plus 
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• Tehoaa; hukkakaura, juolavehnä, luoho, raiheinä, 

karheanurmikka, jääntivilja, kattarat, rikkapuntarpää, 

kylänurmikka

• Ainoa leveälehtisillä viljelykasveilla käytettävä valikoivasti

heinämäisiä rikkoja torjuva valmiste, jolla riittävä teho

kylänurmikkaan.

• Tehoa alkaa näkyä 1-2 vko ruiskutuksesta, 3-5 vko

kuluttua rikkakasvit ovat kuolleet
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28/08/20175



EngLandscape

Select Plus 

28/08/20176



EngLandscape

Select Plus 
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• SOKERIJUURIKKAAN KÄYTTÖMÄÄRÄT:

• Juolavehnä: 2,0 l Select Plus (Juolavehnällä pitää olla 

vähintään 3 lehteä)

• Kylänurmikka, hukkakaura ja muut yksivuotiset heinämäiset 

rikat:1,0 l Select Plus

• Varoaika 56 vrk
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Clearfield –öljykasvit ja sokerijuurikas

28/08/20178

• Mahdollista, vaikkakin hieman haastavaa laittaa samaan kiertoon
tavanomaisten sokerijuurikaslajikkeiden kanssa

• EI Conviso Smart –lajikkeita samaan kiertoon Clearfield –
öljykasvien kanssa (molemmat jääntikasvit jää torjumatta)

• Välivuosia tarvitaan ainakin pari, jääntikasvien torjumisen, sekä 
Clearfield –torjunta-aineiden jälkikasvirajoituksen takia

• Esim. viljalta Clearfield- jääntirypsin / rapsin torjunta mahdollista 
MCPA:lla (huokea ja tähän tarkoitukseen tehokas) tai TRIO:lla

• Sokerijuurikkan aineilla yksinään heikko teho sekä tavanomaisiin että
Clearfield -lajikkeisiin. Laajat tankkiseokset voivat tehota tyydyttävästi. 
(metamitroni-etofumesaatti-fen/desmedifaami)
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Renol-öljy
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- Tiivistetty kasviöljyseos muodostaa erittäin stabiilin seoksen 

veden kanssa

- Edistää rikkakasviaineiden imeytymistä kasvin lehtiin estämällä 

nesteen haihtumista

- Edistää ruiskutenesteen leviämistä kasvin lehdellä sekä 

kiinnittymistä kasvin lehteen

- 0,3 litraa Renolia vastaa 0,5 litraa perinteisiä 

mineraaliöljypohjaisia valmisteita

- Ruotsissa suosittu ratkaisu sokerijuurikkaalle
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Renol-öljy

- Käyttömäärä riippuu ympäristön lämpötilasta: 

10-15 °C lämpötilassa käyttömäärä on 0,5 l/ha. 15-

20 °C lämpötilassa määrä on 0,25-0,3 l/ha. Yli 20 

°C lämpötiloissa Renolia ei käytetä.

- Jos kasvien vahakerros on paksu kuivien ja 

tuulisten päivien seurauksena, käytetään 

suurempia käyttömääriä.
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Zypar
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• Sokerijuurikkaan välivuosille!

• Leveälehtisten rikkojen torjuntaan ohralla, vehnällä, rukiilla, ruisvehnällä

• Uusi tehoaine Arylex + florasulaami

• Tehoaa viileässä (+2 C) ja laajatehoisesti mm. savikka, pillikkeet, ristikukkaiset, 
saunakukka, matara, peippi

• Ehkäisee pienannosaineresistenssiä ja torjuu myös resistenttiä vesiheinää (@ 
0,75 l/ha)

• EI jälkikasvirajoituksia

• Ei riittävää tehoa Clearfield –jääntirapsiin

• Ohdaketta ja valvattia vastaan seos MCPA:n kanssa suositeltava
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Betanal Expert
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• Rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikkaalla

• Tehoaine: etofumesaatti 112 g/l, fenmedifaami 91 g/l, 

desmedifaami 71 g/l: laajatehoinen yksinään!

• Soveltuu hyvin ruiskutusohjelmiin, käyttömäärät 

viljelykierron mukaan

• Erinomainen AMD-formulaatti varmentaa tehoa ja parantaa 

käytettävyyttä 

• Soveltuu myös punajuurikkaan rikkatorjuntaan
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Betanal Expert
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• erinomainen tai hyvä teho mm. saunakukkaan, mataraan, 

savikkaan, tatar-lajeihin, peippiin, emäkkiin, orvokkiin ja 

vesiheinään

• Valmisteen teho pihatatar ja kylänurmikka on tyydyttävä.

• Käyttökohteet/Ajankohta/Käyttömäärä:

• Sokeri- ja rehujuurikas/Rikkakasvien 1-4 –lehtivaiheessa/0,9-

1,5 l/ha

• Punajuurikas/Rikkakasvien 1-4 –lehtivaiheessa/1,0-1,25 l/ha

• Käyttömäärä riippuu kasvinvuorotuksesta, ruiskutusten 

lukumäärästä sekä maalajeista. 
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Betanal Expert
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• Salaojitetuilla pelloilla, joiden pohjamaa on läpäisevää 

maalajia (HHt tai sitä karkeampi), voidaan valmistetta 

käyttää enintään joka toinen vuosi pienimmällä 

mahdollisella annostuksella. 

• Salaojitetuilla pelloilla, joiden pohjamaan maalaji on HHt:ä

hienojakoisempaa, tai jos ruiskutuksessa käytetään 

riviruiskua, voidaan valmistetta käyttää tarvittaessa joka 

vuosi pienimmällä mahdollisella annostuksella. 

• Salaojittamattomilla pelloilla valmistetta ei saa käyttää. 



EngLandscape

Target SC

• Sokerijuurikkaan rikkakasvitorjunnan perusaine

• Metamitroni 700 g/l, suspensiokonsentraatti

• SJT:n kokeissa 2015 Goltixia hieman tehokkaampi

• Rekisteröinti on parempi: max. käyttömäärä Target 5,0 l/ha per 

vuosi (Goltix max 3,0 l/ha per vuosi)
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Betasana 2000

• Fenmedifaami 160 g/l. Käytetään, kun rikkakasvit ovat pienellä 

taimella eli korkeintaan 2-4 lehtiasteella. Kosketusvaikutteinen.

02/01/201817



Hardi ISO-sarjan suuttimet-mitä numerot tarkoittavat?

 Suuttimet voidaan tunnistaa suuttimen päädystä olevasta tekstistä

Esim . Hardi –ISO

LD-03-110 

=> 
ISO = Standardien mukaan

LD = Suuttimen tyyppi , LowDrift

03 = koko 03 = virtaus gallonissa/ min 

numero x 0,4 = virtaus l/min,  3 bar paineella !

110 = 110°, ruiskutuskulma



Peltokasvien ruiskutus

 Kaikki ovat ISO standardien mukaisia: 

virtaus, värit , mitat ja numerointi

5 - erilaista suutintyyppiä:

 Vakio viuhkasuutin, F

 LowDrift suutin, LD 

 MiniDrift suutin ,MD

 DuoCap

 Injet suutin, 

Flat Fan suutin 

LD suutin 

MD suutin 

Injet suutin 

DuoCap suutin



Pisarakoon  vertailu

INJET LowDrift

Standard, F TWIN

MINIDRIFT

Paine 3 Bar

Nopeus 7.2 km/h

Neste määrä 100 l/ha



MINIDRIFT

Eri suutintyyppien perusominaisuudet

INJET

LowDrift

Standard, F

Pienet pisarat

Suuret pisarat


