Herbitsiid

Herbitsiid

Toimeained: klomasoon 60 g/l; metribusiin 233 g/l.

Toimeaine: metobromuroon 500 g/l

Preparaadi vorm: (ZC) - kapselsuspensiooni ja
suspensioonikontsentraadi segu

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)

•
•
•
•

• Tärkamiseelne herbitsiid.
• Kasutada üheaastaste umbrohtude tõrjeks.
• Registreeritud kartulil ja sojaoal.
Pritsimissoovitused
• Pritsida võimalikult kohe pärast kultuuri külvamist ja nii enne kultuuri kui ka umbrohu tärkamist.
• Samaaegselt pritsimisega tärganud kultuur võib saada tugevalt kahjustada.
• Eriti tuleb vältida pritsimisudu sattumist mittesihtmärkkultuuridele väljaspool pritsitavat ala.
• Pritsimise ajal peab kartulivõrse olema mullaga kaetud veel vähemalt 2 cm.
Kontaktne toime

Selektiivne tärkamiseelne herbitsiid.
Kasutada laialeheliste ja üheaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulil.
Sobib kasutamiseks kõigile kartulisortidele.
Ideaalne segupartner.

Toode imendub peamiselt juurte kaudu ja liigub akropetaalselt kogu taimesse, takistades umbrohtudel
fotosünteesi.

Metobromuroon

Mulla toime

METRIBUSIIN

KLOMASOON

Jaagumäe talu kartulipõld, mis on pritsitud Metricu ja Promaniga.

Proman’iga pritsimise aeg:
• Kulunorm: kartulil 2 l/ha.
• Pritsitakse maksimaalselt 1 kord hooaja jooksul kartuli mahapaneku ja tärkamise (BBCH 00-09) vahel.
• Kevadised ilmastikuolud ja kiire aeg põllutöödega ei võimalda sageli pritsida väga varakult enne tärkamist.
Proman võimaldab pritsida ka veel vahetult enne kartulitaime tärkamist, mitte seda kahjustades.

KULUNORM
Metric’u kulunorm 1,5 l/ha.
Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord aastas kultuuri kohta.
Ooteaeg 72 päeva.

Väga hea tõrjeefektiivsus järgnevate umbrohtude suhtes:

Umbrohutõrje
Parima tulemuse saavutate pritsides enne umbrohtude tärkamist niiskele, tihendatud ja ilma mullakamakateta
pinnasele.
Nende tingimuste juures on Metric’u suhtes tundlikud järgmised umbrohud:
Kõrrelised umbrohud, täielik tõrje
Rebasesaba, tähk-kukehirss ja murunurmikas.

Laialehelised umbrohud, väga hästi tõrjutavad
Pujuleheline ambrosia, kreeka rebashein, harilik malts, harilik hiirekõrv, rukkilill, valge hanemalts, punane hanemalts, harilik ogaõun, harilik punand, roomav madar, iminõges, seljarohi,
konnatatar, põldrõigas, põldsinep, vesihein, raudnõges ja põldkannike.

Valge hanemalts

Verev iminõges

Harilik kesalill

Vesihein

• Umbrohuspekter
• Mahapaneku ja tärkamise vaheliseks
kasutamiseks
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• 2 x toimeviis
• Pikaajaline toime
• Ennetab resistentsust
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