Poikkeusluvat hätätilanteissa (Art. 53)
Valmiste
Reglone

Käyttökohde
Rehukäyttöön tarkoitetun syysrypsin ja -rapsin, kevätrypsin ja -rapsin,
rehuherneen ja rehuhärkäpavun varsiston hävitykseen ennen sadonkorjuuta
sekä valko- ja puna-apilan siemenviljelysten varsiston hävitykseen ennen
sadonkorjuuta kasvinsuojelun hätätilanteessa.

Användning
För blastdödning av höstrybs och -raps, vårrybs och -raps, ärt, bondböna som användas till
foderväxten före skörden samt av i fröodlingar av vit- och rödklöver för blastdödning före skörden i
nödsituationer på växtskyddsområdet.

Aika
15.9.-31.10.2020

Spotlight™ Plus

Kasvuston pakkotuleennuttamiseen ennen sadonkorjuuta siemeneksi
tarkoitetulla herneellä ja härkäpavulla.

För att forcera mogningen av växtbeståndet före skörden till utsädesfrö av ärt och bondböna.

11.9.2020-30.10.2020

Coragen 20 SC

Pihlajanmarjakoin torjuntaan omenalta sekä kaaliperhosen, -koin, kärpäsen ja porkkanakärpäsen torjuntaan punajuurelta, raitajuurelta,
piparjuurelta, porkkanalta, lantulta, nauriilta, retiisiltä, juuripersiljalta,
palsternakalta, mukulaselleriltä, maa-artisokalta, kaurajuurelta,
valkokaalilta, punakaalilta, savoijinkaalilta, suippokaalilta, kukkakaalilta
ja parsakaalilta.

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel samt bekämpning av kålfjäril, 13.5.- 9.9.2020
kålmal, kålfluga och morotsfluga i odlingar av rödbeta, polkabeta, pepparrot, morot, kålrot, rova,
rädisa, rotpersilja, palsternacka, knölselleri, jordärtskocka, havrerot, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål,
blomkål och broccoli.

Coragen 20 SC

Pihlajanmarjakoin torjuntaan omenalta sekä kaaliperhosen, -koin, -kärpäsen ja
porkkanakärpäsen torjuntaan punajuurelta, raitajuurelta, piparjuurelta,
porkkanalta, lantulta, nauriilta, retiisiltä, juuripersiljalta, palsternakalta,
mukulaselleriltä, maa-artisokalta, kaurajuurelta, valkokaalilta, punakaalilta,
savoijinkaalilta ja suippokaalilta.

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel samt bekämpning av kålfjäril, 13.5.- 9.9.2020
kålmal, kålfluga och morotsfluga i odlingar av rödbeta, polkabeta, pepparrot, morot, kålrot, rova,
rädisa, rotpersilja, palsternacka, knölselleri, jordärtskocka, havrerot, vitkål, rödkål, savojkål och
spetskål.

Moddus Evo

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen herneellä ja härkäpavulla.

Förhindrande av liggväxt samt tillväxtreglering i odlingar av ärt och bondböna.

1.5.-28.8.2020

Centium 36 CS

Rikkakasvien torjuntaan herneellä, porkkanalla, lantulla, nauriilla ja Brassica
kasvien siemenviljelyksillä, mukula- ja lehtisellerillä, palsternakalla, parsalla,
pinaatilla ja bataatilla sekä mustakoison torjuntaan perunalla.

Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av Brassica -växter, rot- och
blekselleri, palsternacka, sparris och spenat samt bekämpning av nattskatta (Solanium nigrum) på
potatis.

3.4.-29.7.2020

Danitron 5 SC

Hedelmäpuupunkin torjuntaan omena- ja päärynäviljelmillä sekä mansikka- ja
vihannespunkin torjuntaan mansikalla avomaalla.

Bekämpning av fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äppel och päron samt av jordgubbkvalster och
växthusspinnkvalster på jordgubbe i friland.

1.5.-28.8.2020

Mavrik

Ripsiäisten torjuntaan mansikalta avomaalla.

Bekämpning tripsar på jordgubbe på friland.

1.5.-28.8.2020

Teppeki
Reglone

Porkkanakempin torjuntaan porkkanalta.
Rikkakasvien torjuntaan omena-, päärynä-, kirsikka- ja luumuviljelyksiltä.

Bekämpning av morotbladloppa på morot.
Bekämpning av ogräs i odlingar av äpple, päron, körsbär och plommon.

23.5.-10.9.2020
16.4.-13.8.2020

Merpan 80 WG

Hedelmäpuunsyövän (Neonectria ditissima) torjuntaan omenalta ja päärynältä. Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron.

20.4.-18.6.2020 ja
15.9.-13.11.2020

Reglone

Perunan varsiston hävitykseen, mansikan rönsyjen poistoon, rikkakasvien
För blastdödning av potatis, mot utlöpare i odlingar av jordgubbe, bekämpning av ogräs i rotpersilja,
torjuntaan juuripersiljalla, porkkanalla, palsternakalla, pinaatilla ja kylvösipulilla. morot, palsternacka, spenat och frölök.

1.5.-15.7.2020 ja
10.8.-22.9.2020

Buteo Start FS 480

Kevätrypsin ja kevätrapsin siemenen teolliseen peittaukseen kirppojen
torjumiseksi.

18.2.-17.6.2020

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön mot jordloppor.

Cruiser 600 FS SB

Sokerijuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä
imevien ja purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.

För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande
skadeinsekter.

17.2.-16.6.2020

Gaucho WS 70

Sokerijuurikkaan siementen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä
imevien ja purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.

För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande
skadeinsekter.

17.2.-16.6.2020

Poncho Beta

Sokerijuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä
imevien ja purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.

För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande
skadeinsekter.

17.2.-16.6.2020

Gro Stop Electro

Perunan itämisen estoon perunoille, joista teollisesti valmistetaan
perunatuotteita.
Kaalikoin ja gammayökkösen torjuntaan syys- ja kevätrypsiltä ja syys- ja
kevätrapsilta kukinnan jälkeen sekä gammayökkösen torjuntaan herneeltä.

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis,
som processerad industriellet.
Bekämpning av kålmal och gammafly i odlingar av höst- och vårrybs samt höst- och vårraps efter
blomningen och bekämpning av gammafly på ärt.

11.11.2019-9.3.2020

Karate Zeon-tekniikka

Kaalikoin ja gammayökkösen torjuntaan kevätrypsiltä, syysrypsiltä,
kevätrapsilta ja syysrapsilta niiden kukinnan jälkeen sekä gammayökkösen
torjuntaan herneeltä ja härkäpavulta.

Bekämpning av kålmal och gammafly i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps efter
blomningen och bekämpning av gammafly på ärt och bondböna.

3.7.-30.9.2019

Turex 50 WP

Kaalikoin ja gammayökkösen torjuntaan kevätrypsiltä, syysrypsiltä,
kevätrapsilta ja syysrapsilta sekä gammayökkösen torjuntaan härkäpavulta,
herneeltä ja kuminalta.
Porkkanakempin torjuntaan porkkanalta.
Pihlajanmarjakoin (Argyresthia conjugella ) torjuntaan omenaviljelyksiltä

Bekämpning av kålmal och gammafly i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps och
bekämpning av gammafly på bondböna, ärt och kummin.

3.7.-30.9.2019

Decis Mega EW 50

Teppeki
Coragen 20 SC

Bekämpning av morotbladloppa på morot.
Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella ) i odlingar av äppel samt bekämpning av
kålfjäril, kålmal, kålfluga och morotsfluga i odlingar av rödbeta, polkabeta, pepparrot, morot, kålrot,
sekä kaaliperhosen, -koin, -kärpäsen ja porkkanakärpäsen torjuntaan
punajuurelta, raitajuurelta, piparjuurelta, porkkanalta, lantulta, nauriilta, rova, rädisa, rotpersilja, palsternacka, knölselleri, jordärtskocka och havrerot.

3.7.-30.9.2019

27.6.-15.9.2019
22.5.-18.9.2019

retiisiltä, juuripersiljalta, palsternakalta, mukulaselleriltä, maaartisokalta ja kaurajuurelta.
Targa Super 5 SC
Contans WG

Heinämäisten rikkakasvien torjunta tattarilla.
Pahkahomeen (Sclerotinia sclerotiorum ) torjuntaan maaperään annosteltuna
porkkanalla, keräkaalilla, parsakaalilla, kukkakaalilla, mukulasellerillä,
lehtisellerillä, salaatilla, palsternakalla, juuripersiljalla, persiljalla ja maaartisokalla avomaan viljelyssä.

Bekämpning av gräsogräs i bovete.
1.6.-31.8.2019
Bekämpning av bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum ) vid hantering av preparatet på jordmån på
1.5.-29.6.2019 ja 1.9.morötter, huvudkål, broccoli, blomkål, knölselleri, bladselleri, sallat, palsternacka, rotpersilja, persilja 30.10.2019
och jordärtskocka på friland.

Mavrik
Danitron 5 SC

Ripsiäisten torjuntaan mansikalta avomaalla.
Hedelmäpuupunkin (Panonychus ulmi ) torjuntaan omena- ja

Bekämpning tripsar på jordgubbe på friland.

päärynäviljelmillä.

Bekämpning av fruktträdspinkvalster (Panonychus ulmi) i odlingar av äppel och päron.

1.5.-28.8.2019
1.5.-28.8.2019

Merpan 80 WG

Hedelmäpuunsyövän (Neonectria ditissima) torjuntaan omenalta ja päärynältä. Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima) på äpple och päron.

20.4.-18.6.2019
15.9.-13.11.2019

Centium 36 CS

Rikkakasvien torjuntaan herneellä, porkkanalla, lantulla, nauriilla ja Brassicakasvien siemenviljelyksillä, mukula- ja lehtisellerillä, palsternakalla, parsalla,
pinaatilla ja bataatilla.

Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av Brassica-växter, rot- och
blekselleri, palsternacka, sparris, spenat och batat.

3.4.-31.7.2019

Mogeton WP

Maksasammalen torjuntaan taimitarhoilla havupuiden paakkutaimien
kasvatuksessa ja taimitarhakasvien astiataimilla.

Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i
plantskolor.

15.5.-11.9.2019

Ratak-myyränsyötti

Pelto-, metsä-, idänkenttä-, lapin- ja vesimyyrän torjuntaan metsätaimitarhojen Bekämpning av åker-,skogs-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar
kasvatuskentillä ja taimien talvivarastoalueilla sekä koristekasvien taimistoilla ja (uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för
taimivarastoissa.
prydnadsväxter.

19.12.2018-18.4.2019

Gro-Stop Electro

Perunan itämisen estoon perunoille, joista teollisesti valmistetaan
perunatuotteita.

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis,
som processerad industriellet.

10.12.2018-8.4.2019

Buteo Start FS 480

Kevätrypsin ja kevätrapsin siemenen teolliseen peittaukseen kirppojen ja
kaalikärpäsen torjumiseksi.
Sokerijuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä
imevien ja purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön mot jordloppor och kålflugor.

18.2.-17.6.2019

För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande
skadeinsekter.

16.2.-15.6.2019

Gaucho WS 70

Sokerijuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä
imevien ja purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.

För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande
skadeinsekter.

16.2.-15.6.2019

Poncho Beta

Sokerijuurikkaan siemenen teolliseen peittaukseen pilleröintimenetelmällä
imevien ja purevien tuhohyönteisten torjumiseksi.

För industriell betning av sockerbetsfrön enligt pelleteringsmetod mot sugande och bitande
skadeinsekter.

16.2.-15.6.2019

Imprid Skog

Tukkimiehentäin torjuntaan männyn, kuusen ja siperianlehtikuusen taimilta
kasvihuoneessa metsätaimitarhalla.

Bekämpning av snytbagge på tall-, gran- och sibiriskt lärkträdplantor i växthus och plantskolor för
skogsträd.

5.10.-31.12.2018

Fastac 50 EC

Gammayökkösen (Autographa gamma ) torjuntaan kuminalla

Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på kummin i anläggningsåret och i odlingar av
kummin på skördeåret efter skörden.

8.8.-6.12.2018

Cruiser 600 FS SB

perustamisvuonna sekä kuminapelloilla satovuosina sadonkorjuun
jälkeen.
Sumi Alpha 5 FW

Gammayökkösen (Autographa gamma ) torjuntaan härkäpavulta ja
kylvövuoden kuminalta.
Gammayökkösen (Autographa gamma ) torjuntaan kevätrypsi-, syysrypsi-,
kevätrapsi- ja syysrapsiviljelyksiltä, härkäpavulta, kuivaherneeltä (ei tarhaherne)
ja kylvövuoden kuminalta.

Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på bondböna (Vicia faba) och av kummin i
30.7.-26.11.2018
såningsåret.
Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps 30.7.-26.11.2018
bondböna (Vicia faba), ärter (torkade inte trädgårdsärt) och av kummin i såningsåret.

Gammayökkösen (Autographa gamma ) torjuntaan kuminalla
perustamisvuonna.
Gammayökkösen (Autographa gamma ) torjunta härkäpavulta, kuminalta,
herneeltä ja öljykasveilta.
Avomaankurkun mustapistemädän torjuntaan teollisuuden
sopimustuotannossa sekä kiinankaalin harmaahomeen ja porkkanan
mustamädän torjuntaan.
Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan kuminalla satovuosina sekä tattarilla.

Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på kummin i anläggningsåret.

Centium 36 CS

Rikkakasvien torjuntaan herneellä, porkkanalla, lantulla, nauriilla ja B rassica kasvien siemenviljelyksillä, mukula- ja lehtisellerillä, palsternakalla, parsalla,
pinaatilla ja bataatilla sekä mustakoison torjuntaan perunalla.

Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av Brassica -växter, rot- och
25.4.-31.7.2018
blekselleri, palsternacka, sparris, spenat och batat samt bekämpning av nattskatta (Solanium nigrum)
på potatis.

Coragen 20 SC

Pihlajanmarjakoin (Argyresthia conjugella) torjuntaan omenaviljelyksiltä.

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella ) i odlingar av äppel.

Merpan 80 WG

Hedelmäpuunsyövän (Neonectria ditissima) torjuntaan omenalta ja päärynältä. Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima ) på äpple och päron.

Avaunt 150 EC

Kestac 50 EC
Turex 50 WP
Rovral 75 WG

Targa Super 5 SC

27.7.-23.11.2018

Bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på bondböna (Vicia faba), kummin, ärt och oljeväxter. 27.7.-23.11.2018
Bekämpning av svartprickröta (Didymella ) på frilandsgurka i industrins kontraktsodling samt mot
gråmögel (Botrytis ) på kinakål och lakritsröta (Mycocentrospora acerina ) på morot.

6.6.-31.8.2018

Bekämpning av gräsogräs i kummin under skördeår och i bovete.

2.5.-31.8.2018

11.4.-9.8.2018
1.4.-29.7.2018

Mogeton WP

Maksasammalen torjuntaan taimitarhoilla havupuiden paakkutaimien
kasvatuksessa ja taimitarhakasvien astiataimilla.

Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i
plantskolor.

Cruiser OSR

Kevätrypsin ja kevätrapsin siementen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja muiden taimivaiheen tuholaisten sekä
taimipoltteen, lehti- ja kalkkihomeen torjumiseksi.

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra 19.2.-18.6.2018
skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost.

Elado FS 480

Kevätrypsin ja kevätrapsin siemenen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja ripsiäisten torjumiseksi.
Perunan itämisen estämiseen perunoille, joista teollisesti valmistetaan
perunatuotteita.
Pelto-, metsä-, idänkenttä-, lapin- ja vesimyyrän torjuntaan metsätaimitarhojen
kasvatuskentillä ja taimien talvivarastoalueilla sekä koristekasvien taimistoilla ja
taimivarastoissa.

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och
tripsar.
För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis,
som processerad industriellet.
Bekämpning av åker-,skogs-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar
(uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för
prydnadsväxter.

19.2.-18.6.2018

Targa Super 5 SC
Mogeton WP

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan tattarilta.
Maksasammalen torjuntaan taimitarhoilla havupuiden paakkutaimien
kasvatuksessa ja taimitarhakasvien astiataimilla.

Bekämpning av gräsogräs i bovete.
Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i
plantskolor.

9.6.-28.9.2017
15.5.-11.9.2017

Coragen 20 SC

Pihlajanmarjakoin (Argyresthia conjugella ) torjuntaan omenaviljelyksiltä.

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella ) i odlingar av äppel.

8.5.-4.9.2017

Targa Super 5 SC
Centium 36 CS

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan kuminalta satovuosina.
Rikkakasvien torjuntaan herneellä, porkkanalla, lantulla, nauriilla ja Brassica
kasvien siemenviljelyksillä, mukula- ja lehtisellerillä, palsternakalla, parsalla ja
pinaatilla sekä mustakoison torjuntaan perunalla.

Bekämpning av gräsogräs i kummin under skördeår.
Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av Brassica -växter, rot- och
blekselleri, palsternacka, sparris och spenat samt bekämpning av nattskatta (Solanium nigrum) på
potatis.

1.5.-28.8.2017
18.4.-29.7.2017

Merpan 80 WG

Hedelmäpuunsyövän (Neonectria ditissima) torjuntaan omenalta ja päärynältä. Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria ditissima ) på äpple och päron.

Gro-Stop Innovator

Perunan itämisen estämiseen perunoille, joista teollisesti valmistetaan
perunatuotteita.
Kevätrypsin ja kevätrapsin siemenen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja ripsiäisten torjumiseksi.
Kevätrypsin ja kevätrapsin siementen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja muiden taimivaiheen tuholaisten sekä
taimipoltteen, lehti- ja kalkkihomeen torjumiseksi.

Gro-Stop Innovator
Ratak-myyränsyötti

Elado FS 480
Cruiser OSR

15.5.-11.9.2018

1.12.2017-30.3.2018
10.10.2017-6.2.2018

1.4.2017-29.7.2017

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, 7.12.2016-6.4.2017
som processerad industriellet.
För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och
15.2.-14.6.2017
tripsar.
För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra 15.2.-14.6.2017
skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost.

Ratak-myyränsyötti

Pelto-, metsä-, idänkenttä-, lapin- ja vesimyyrän torjuntaan metsätaimitarhojen Bekämpning av åker-,skogs-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar
kasvatuskentillä ja taimien talvivarastoalueilla sekä koristekasvien taimistoilla ja (uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för
taimivarastoissa.
prydnadsväxter.

3.10.2016-30.1.2017

Decis Mega EW 50
Karate Zeon-tekniikka

Kaalikoin torjuntaan rypsiltä ja rapsilta kukinnan jälkeen.
Kaalikoin ja- perhosen, rapsikuoriaisen ja litusääsken torjuntaan rypsin, rapsin,
sinapin ja öljypellavan kukinnan jälkeen.

Bekämpning av kålmal i rybs och raps efter blomningen.
Bekämpning av kålmal, kålfjäril, rapsbagge och skidgallmygga i rybs, raps, senap och oljelin efter
blomingen.

6.7.-30.9.2016
6.7.-30.9.2016

Targa Super 5 SC
Steward

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan tattarilta.
Perhostoukkien, erityisesti kaalikoin, torjuntaan kiinankaalilta ja lehtikaalilta
avomaalla ja kasvihuoneessa.

Bekämpning av gräsogräs i bovete.
Bekämpning av fjärilslarver, speciellt kålmal i kinakål och bladkål på friland och i växthus.

22.6.-28.8.2016
8.6.-5.10.2016

Targa Super 5 SC
Goltix 70 WG
Coragen 20 SC

Heinämäisten rikkakasvien torjunta kuminalta satovuosina.
Rikkakasvien torjuntaan istukassipulilla.
Pihlajanmarjakoin (Argyresthia conjugella ) torjuntaan omenaviljelyksiltä.

Merpan 80 WG

Hedelmäpuunsyövän (Neonectria galligena) torjuntaan omenalta ja päärynältä. Bekämpning av fruktträdskräfta (Neonectria galligena ) på äpple och päron.

20.4.-18.8.2016

Phostoxin

Tuhohyönteisten torjuntaan viljakonteista laivassa suljetussa tilassa
kaasuttamalla.
Maksasammalen torjuntaan taimitarhoilla havupuiden paakkutaimien
kasvatuksessa ja taimitarhakasvien astiataimilla.

Bekämpning av skadeinsekter i spannmål genom gasning i containerfartyg i instängda utrymmen.

20.4.-17.8.2016

Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i
plantskolor.

16.5.-12.9.2016

Movento SC 100

Äkämäsääsken, kirvojen ja kilpikirvojen torjuntaan omenalta ja päärynältä.

2.5. - 29.8.2016

Centium 36 CS

Rikkakasvien torjuntaan herneellä, porkkanalla, lantulla, nauriilla ja Brassica
kasvien siemenviljelyksillä, mukula- ja lehtisellerillä, palsternakalla, parsalla ja
pinaatilla sekä mustakoison torjuntaan perunalla.

Bekämpning av äpplebladgallmygga (Dasineura mali), äppleullus (Phenacoccus aceris) och bladlus i
odlingar av äppel och päron.
Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av Brassica -växter, rot- och
blekselleri, palsternacka, sparris och spenat samt bekämpning av nattskatta (Solanium nigrum) på
potatis.

Gro-Stop Innovator

Perunan itämisen estämiseen perunoille, joista teollisesti valmistetaan
perunatuotteita.
Kevätrypsin ja kevätrapsin siementen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja muiden taimivaiheen tuholaisten sekä
taimipoltteen, lehti- ja kalkkihomeen torjumiseksi.

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis, 9.12.2015-15.3.2016
som processerad industriellet.
För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra 15.2.-13.6.2016
skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost.

Ratak-myyränsyötti

Kevätrypsin ja kevätrapsin siemenen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja ripsiäisten torjumiseksi.
Peltomyyrän, idänkenttämyyrän, lapinmyyrän ja vesimyyrän torjuntaan
metsätaimitarhojen kasvatuskentillä ja taimien talvivarastoalueilla sekä
koristekasvien taimistoilla ja taimivarastoissa.

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och
15.2.-13.6.2016
tripsar.
Bekämpning mot åkersork, rysk fältsork, mellansork och vattensork på skogsplantskolornas odlingsfält 6.10.2015-2.2.2016
och på plantornas vinterlagringsområden, samt på plantskolor och plantlager av prydnadsväxter.

Coragen 20 SC

Pihlajanmarjakoin (Argyresthia conjugella ) torjuntaan omenaviljelyksiltä.

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella ) i odlingar av äppel.

11.5.-7.9.2015

Mogeton WP

Maksasammalen torjuntaan taimitarhoilla havupuiden paakkutaimien
kasvatuksessa ja taimitarhakasvien astiataimilla.

Bekämpning av levermossa vid produktion av rotklumpsplantor av barrträd och containerplanta i
plantskolor.

15.5.-11.9.2015

Movento SC 100
Centium 36 CS

Omenan ja päärynän tuholaisten torjuntaan.
Rikkakasvien torjuntaan herneellä, porkkanalla, lantulla, nauriilla ja Brassica
kasvien siemenviljelyksillä, mukula- ja lehtisellerillä, palsternakalla, parsalla ja
pinaatilla sekä mustakoison torjuntaan perunalla.

Bekämpning av skadeinsekter i odlingar av äppel och päron.
Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av Brassica -växter, rot- och
blekselleri, palsternacka, sparris och spenat samt bekämpning av nattskatta (Solanium nigrum )på
potatis.

18.3.-15.7.2015
1.4.-29.7.2015

Cruiser OSR

Kevätrypsin ja kevätrapsin siementen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja muiden taimivaiheen tuholaisten sekä
taimipoltteen, lehti- ja kalkkihomeen torjumiseksi.

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och andra 3.3.-30.6.2015
skadeinsekter vid plantstadiet samt mot groddbrand, bladmögel och vitrost.

Elado FS 480

Kevätrypsin ja kevätrapsin siemenen teolliseen peittaukseen
pilleröintimenetelmällä kirppojen ja ripsiäisten torjumiseksi.

För industriell betning av vårrybs- och vårrapsfrön enligt pelleteringsmetod mot jordloppor och
tripsar.

Mogeton WP

Cruiser OSR

Elado FS 480

Bekämpning av gräsogräs i kummin under skördeår.
Bekämpning av ogräs i odlingar av sättlök.
Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella ) i odlingar av äppel.

11.5.-28.8.2016
25.4.-29.7.2016
2.5.-29.8.2016

1.4.-29.7.2016

3.3.-30.6.2015

Gro-Stop Innovator
Ratak-myyränsyötti

Perunan itämisen estämiseen perunoille, joista teollisesti valmistetaan
perunatuotteita.
Peltomyyrän, kenttämyyrän, lapinmyyrän sekä vesimyyrän torjuntaan
metsätaimitarhojen kasvatuskentillä ja taimien talvivarastoalueilla sekä
koristekasvien taimistoilla ja taimivarastoissa.

För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis,
som processerad industriellet.
Bekämpning av åker-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar
(uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för
prydnadsväxter.

15.11.201415.3.2015
24.9.2014-22.1.2015

Coragen 20 SC

Pihlajamarjakoin (Argyresthia conjugella ) torjuntaan omenaviljelyksiltä.

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel.

28.5.-25.9.2014

Centium 36 CS

Rikkakasvien torjuntaan herneellä, porkkanalla, lantulla, nauriilla ja Brassicakasvien siemenviljelyksillä, mukula- ja lehtisellerillä, palsternakalla, parsalla ja
pinaatilla.
Omenan ja päärynän tuholaisten torjuntaan.
Rikkakasvien torjuntaan herneellä, porkkanalla, lantulla, nauriilla ja Brassica
kasvien siemenviljelyksillä.
Valmisteella peitatun siemenen myyntiin, markkinointiin ja käyttöön vakavien
kirppatuhojen ehkäisemiseksi.
Valmisteella peitatun siemenen myyntiin, markkinointiin ja käyttöön vakavien
kirppatuhojen ehkäisemiseksi.
Valmisteella peitatun siemenen myyntiin, markkinointiin ja käyttöön vakavien
kirppatuhojen ehkäisemiseksi.
Perunan itämisen estämiseen perunoille, joista teollisesti valmistetaan
perunatuotteita.

Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova, fröodlingar av Brassica -växter, rot- och
blekselleri, palsternacka, sparris och spenat.

26.5.-31.7.2014

Bekämpning av skadeinsekter i odlingar av äppel och päron.
Bekämpning av ogräs i odlingar av ärt, morot, kålrot, rova och fröodlingar av Brassica -växter.

2.5.-29.8.2014
24.4.-31.7.2014

För handeln, marknadsföring och användning av betat utsäde med produkten för att förhindra
allvarliga skador av jordloppor.
För handeln, marknadsföring och användning av betat utsäde med produkten för att förhindra
allvarliga skador av jordloppor.
För handeln, marknadsföring och användning av betat utsäde med produkten för att förhindra
allvarliga skador av jordloppor.
För groningshämning av potatis. Produkten är avsedd att användas endast för behandling av potatis,
som processerad industriellet och för vilka övriga lagringstekniska åtgärder inte räcker till för att
förhindra groning.

3.3.-30.6.2014

Ratak-myyränsyötti

Peltomyyrän, kenttämyyrän, lapinmyyrän sekä vesimyyrän torjuntaan
metsätaimitarhojen kasvatuskentillä ja taimien talvivarastoalueilla sekä
koristekasvien taimistoilla ja taimivarastoissa.

Bekämpning av åker-, fält-, mellan- och vattensork i skogsplantskolornas odlingsbäddar
(uteodlingsramper) och vinterförvaringsplatser för plantor, samt i plantskolor och plantförråd för
prydnadsväxter.

23.9.2013-21.1.2014

Coragen 20 SC

Pihlajanmarjakoin torjuntaan omenaviljelyksillä.

Bekämpning av rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äppel.

31.5.-28.9.2013

Avaunt 150 EC

Rapsikuoriaisen torjuntaan kevät- ja syysrypsiltä ja kevät- ja syysrapsilta.

Bekämpning av rapsbagge i odlingar av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps.

14.5.-12.9.2013

Movento SC 100
Centium 36 CS
Cruiser OSR
Elado FS 480
Modesto
Gro-Stop Innovator

3.3.-30.6.2014
3.3.-30.6.2014
2.12.2013-31.3.2014

