
 Herbitsiid 

 Toimeaine: metasakloor 400 g/l  

 Preparaadi vorm: suspensiooni kontsentraat (SC) 

• Süsteemne mullaherbitsiid.

• Tärkamiseelne herbitsiid, kuid võib kasutada ka kohe pärast kultuuri ja/või umbrohu tärkamist.

• Lühiealiste umbrohtude tõrjeks. 

Registreeritud kasutamiseks tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, kapsal, brüsseli kapsal, brokolil,  
lehtkapsal ja lillkapsal.

Pritsimissoovitused

• Metasakloori optimaalseks levikuks ja toime saavutamiseks on vajalik mullaniiskus. 

• Kuivades tingimustes, kus niiskust ei ole küllaldaselt, võib herbitsiidne toime viibida kuni vihmade tulekuni. 

• Korralik mulla ettevalmistus, optimaalne külvipeenra niiskus, ühtlane ja mure kamakatevaba muld aitab 
kaasa herbitsiidi levikule, neeldumisele ja efektiivsusele. 

• Kamakate vähendamine külvijärgse rullimisega ja korralik põhu käitlus omab samuti positiivset mõju 
efektiivsele umbrohtude tõrjele. 

• Herbitsiidi efektiivsus sõltub samuti kultuurist ja pritsimise ajast.

Rapsan 400 SC kulunorm ja pritsimisaeg

Kultuur Kulunorm (l/ha) Pritsimisaeg
Tali- ja suviraps, tali- ja suvirüps.

1,875
Kasvufaasis BBCH 0-9 (idanemisest kuni tärkamiseni)  
või BBCH 10-18 (idulehtedest kuni 8 leheni).

Kapsas, brüsseli kapsas, brokoli, lehtkapsas ja lillkapsas.
1,875

Kasvufaasis BBCH 0-9 (idanemine) või BBCH 10-24  
(lehestiku areng kuni 9. leht on avanenud).

Maksimaalne pritsimiskordade arv kasvuperioodi jooksul on 1 kord.

Järelkultuurid 

Rapsan 400 SC-ga töödeldud normaalsel ajal koristatud talirapsile võib järgneda mistahes kultuur ja künd ei 
ole hädavajalik enne järgmise teravilja kultuuri külvi. 

Ümberkülv samal sügisel: vähemalt 20 cm sügavuse kündmise järel: talioder või talinisu. 

Ümberkülv järgmisel kevadel: kündmise järel võib külvata järgmisi kultuure: suviraps (või teised ristõielised 
kultuurid), teraviljad (suvinisu, oder, kaer), ümberistutatud või otse külvatud ristõielised, põlduba, hernes, 
kartul ja mais, linaseemned, suhkrupeet. 

Ümberkülv pärast kasutamist kevadel: pärast kasutamist ristõielistel kultuuridel kevadel soovitatakse 
ümberkülviks teisi ristõieliste kultuure või kartulit.

 Molluskitsiid 

 Toimeaine: raudfosfaat 29,7 g/kg 

 Preparaadi vorm: kasutusvalmis sööt 

Kasutada nälkjate ja tigude tõrjeks põllumajanduslikel ja mitte-põllumajanduslikel aladel, katmikalal.

• Kõrge efektiivsus olulisemate nälkjate ja tigude liikide suhtes.

• Kulunorm sõltub nälkjate arvukusest.

• Registreering väga erinevatel kultuuridel (põllu ja aiakultuurid).

• Ei jäta jääke mullapinnale ega põhjavette.

• Puudub ooteaeg.

• SLUXX HP formulatsiooniga graanulitel ei teki kergesti hallitust.

• Usaldusväärne efektiivsus madalate temperatuuride juures.

Toote toime 

Nälkjad ja teod söövad Sluxx HP’d toiduna. Kohe pärast toote allaneelamist lõpetavad nälkjad ja teod söömise, 
tagades sellega taimedele kohese kaitse. Sluxx HP on vihmakindel. Sluxx HP ei ole kahjulik vihmaussidele 
ega siilidele. 

Kasutamine 

Toode puistatakse laiali käsitsi või granuleeritud väetise laoturiga. Ei ole soovitav Sluxx HP’d segada 
kunstväetise hulka – nimetatud toodete graanulid on eri suurusega ning need tõenäoliselt eralduvad 
üksteisest ega jaotu ühtlaselt. 

Köögi- ja puuviljaaiad, dekoratiivtaimed: Sluxx HP’d puistatakse ridade vahele. Graanuleid ei tohi laotada 
ridade peale, kuna need võivad jääda köögiviljadele. Puistata võib näiteks spetsiaalse ridalaoturiga, 
kastekannuga või käsitsi. 

Kasutamisaeg 

Sluxx HP’d soovitatakse kasutada kahjurite ilmumisel või esimeste kahjustuste tekkimisel soovitavalt varastel 
õhtutundidel. 

Kulunorm 7 kg/ha e. 0,7 g/m² (1 tl) 

Korda tõrjet 

Kui nälkjate hulk suureneb ning ilmastikuolud on levikuks soodsad, tuleb tõrjet korrata. Lubatud kasutada 
maksimaalselt 4 korda. 

Kontrollige tõrje tulemust 

Kuna nälkjad peituvad enne suremist oma peidukohtadesse  
(näiteks maapragudesse), siis ei leidu tõenäoliselt ühtegi  
surnud nälkjat tõrjealal.
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