
Refine® Super SX® UUTUUS 
Parannettu ja tehostettu seos haastavien 

rikkakasvien torjuntaan

Joustava käsittelyajankohta  

Kevätkäytön jälkeen voi kylvää syysrapsia

Täysin liukenevaa SX® teknologiaa

Soveltuu pohjavesialueille



Refine® Super SX® - rikkakasvien torjuntaan

Hyväksytyt käyttökohteet 

Syys- ja kevävehnä  

Syys- ja kevätruis

Ruisvehnä

Syys- ja kevätohra

Kaura

Apilattomien nurmien suojavilja



Refine® Super SX® - tuoteominaisuudet

Kahden tutun tehoaineen parannettu ja tehokkaampi seos

Tribenuroni-metyyli 250 g/ha

Tifensulfuroni-metyyli 250 g/ha

Tehoaa erittäin hyvin haastaviin ja vaikeasti torjuttaviin 

rikkakasveihin

Kevätkäytön jälkeen voi kylvää syysrapsia

Seuraavana vuonna voi joustavasti kylvää ihan mitä tahansa 

viljelykasvia

Soveltuu pohjavesilalueille

Sopii hyvin tankkiseoksiin

SX® formulaationa liukenee täydellisesti ruiskutusveteen 



Refine® Super SX® - tuoteominaisuudet 

Systeeminen rikkakasviaine

HRAC ryhmä B

Lehtivaikutteinen 

imeytyy nopeasti lehtien kautta 

rikkakasvien kasvu pysähtyy muutaman tunnin kuluttua

näkyvät vaikutukset 1-3 viikon sisällä

Tehoaa hyvin kaikilla maalajeilla 

Lyhyt puoliintumisaika 1-2 kuukautta

Optimaalinen teho yli +10C

Tehoaa myös kylmässä +5C kun rikat kasvuvaiheessa

Yksittäiset hallayöt ei vaikuta tehoon

Sateenkestävä ruiskutusnesteen kuivuttua lehtiin, 2h



Refine® Super SX® – tehoaa hankaliin rikkoihin 

kiertotatar pihatatar ukontatar 

saunakukka  ruiskaunokki  linnunkaali 

pihatähtimö pillikkeet jauhosavikka  

peltohatikka peltolemmikki peipit

lutukka voikukka peltohatikka 

hanhentatar peltoretikka peltosinappi 

poimuhierakka nokkonen peltotaskuruoho 

tarhasaurikki pihasaunio peltopähkämö 

peltivillakko siankärsämö niittyleinikki

unikot aitohukanputki ristikukkaiset

Erittäin hyvä teho  > 90 %   



Refine® Super SX® – tehoaa hankaliin rikkoihin 

pelto-orvokki peltoemäkki peltovalvatti

pelto-ohdake pujo persiantädyke 

tummarusokki leskenlehti piharatamo 

Pelto-ohdakkeen, peltovalvatin ja pujon on oltava 5-10 cm 

ruiskutushetkellä sekä ohdakkeessa ja valvatissa 6-8 lehteä

Hyvä teho  70  - 90 %   

Mataraan Refine® Super SX® ei tehoa, lisää ruiskutusliuokseen

mataraan hyvin tehoavaa tankkiseospartneria, esim. fluroksipyyriä

sisältävää valmistetta



Refine® Super SX® - käyttömäärät ja ajankohta

Kevätviljat, myös heinän suojavilja

20 – 30 g/ha + Sito Plus kiinnite

30 g/ha orvokki ja rikkapaine suuri 

2-lehtiaste – lippulehtiaste BBCH 12-39

Huom – kauralla pienempää käyttömäärää

kaura 20 g/ha + Sito Plus Kiinnite

2-lehtiaste – ennen korrenkasvun alkua BBCH 12-30

Matilda-kaurassa ei suositella käyttöä

Syysviljat keväällä

25-30 g/ha + Sito Plus kiinnite

2-lehtiaste - lippulehtiaste BBCH 20 - 39

Vesimäärä 100 – 300 L 



Refine® Super SX® - käyttömäärät ja ajankohta

Kevätviljat

20-30 g/ha + kiinnitettä 0,5 dl/100 L vettä

25-30 g/ha + kiinnitettä 

Syysviljat, keväällä

Huomioi tankkiseoksissa resistenssin syntymisen ehkäiseminen – valitse 

tankkiseospartneri jolla erilainen toimintatapa ja eri HRAC-ryhmästä !



Refine® Super SX® - Tankkiseosohjelmat 

Ongelma Käyttömäärät Hyvä tietää

matara Refine® Super SX®22 g/ha + soveltuu pohjavesialueille
Starane 333 HL 0,3 l/ha + kiinnite 

tai 

Twist Combo soveltuu pohjavesialueille
(Refine® Super SX® 22 g/ha + ei saa käyttää kauralla
Twist 0,5 l/ha + kiinnite)

peltovalvatti Refine® Super SX® 20 – 30 g/ha + ei sovi pohjavesialueille
ja MCPA 1,0 l/ha
pelto-ohdake 



Refine® Super SX® käytössä huomioitavaa 

Ei saa käyttää apilan suojaviljassa 

Stressaantunutta, vioittunutta kasvustoa ei pidä ruiskuttaa

Tietyissä oloissa kasvusto voi vaalentua, vaikutus on nopeasti 

ohimenevää

Käsittely voi joskus hieman lyhentää viljelykasvin kortta 

Uusintakylvö

ensimmäisen kuukauden aikana kevätvehnä ja kaura

lohko kynnettävä

älä ruiskuta uudestaan pienannosaineella

Jälkikasvustot syksyllä 

syysrapsia

viljaa, ilman suojaviljaa 



Lue aina käyttöohjeet ja tuotetiedot 
huolellisesti ennen käyttöä.

Varmista kasvinsuojeluaineen 
turvallinen käyttö.

FMC valmisteet vain 
ammattikäyttäjille. 

Lisätietoja www.fmcagro.fi


