nTripali®
Herbisidi
Triplasti tehoa yhdellä ruiskutuksella! Tripali® on kolmen tehoaineen
metsulfuronin, tribenuronin ja florasulamin valmiiksi mietitty seos
syys- ja kevätviljojen ongelmarikoille, mm matara, orvokki ja saunakukka.
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Triplasti tehoa ongelmarikkoihin yhdellä ruiskutuksella
Tehoaa rikkoihin 6 tunnin sisällä ruiskutuksesta
Tehoaa viileissä olosuhteissa alkaen 4-6°C
Sopii kaikille maalajeille
Lehti- ja maavaikutteinen, tuo varmuutta haastavissa olosuhteissa

TRIPALI® TUOTETIEDOT
TEHOAINE

florasulaami 105 g/kg,
metsulfuroni-metyyli 83 g/kg,
tribenuroni-metyyli 83 g/kg

PAKKAUS

250 g

VALMISTETYYPPI
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HRAC RYHMÄ
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VAIKUTUSTAPA

lehti- ja maavaikuutteinen

OLOMUOTO
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POHJAVESIRAJOITUS kyllä

MINIMIETÄISYYS VESISTÖÖN

3m

PERÄKKÄISEN
KÄYTÖN RAJOITUS

ei ole

JÄLKIKASVIRAJOITUS

kyllä

REKISTERINUMERO

3295

KÄYTTÄJÄRYHMÄ

ammattikäyttäjät

SATEENKESTO

2h

VARASTOINTI

kuivassa,
suojattava pakkaselta

KÄYTTÖTARKOITUS:
Rikkakasvien torjuntaan keväviljoista (ohra, kaura, vehnä) ja syysviljoista (ohra, ruis, vehnä, ruisvehnä).

KÄYTÖN RAJOITUKSET
Vain kevätkäsittelyyn. Ei saa käyttää kasvuaste BBCH 39 jälkeen kevätohrassa, kevätvehnässä, rukiissa,
syysvehnässä ja syysruisvehnässä. Ei saa käyttää kasvuaste BBCH 30 jälkeen kaurassa ja syysohrassa.
VILJELYKASVI

KÄYTTÖMÄÄRÄ

SYYSVILJAT VAIN
KEVÄTKÄSITTELY

35–50 g/ha + Sito Plus kiinnite Viimeisin käyttöajankohta syysohrassa BBCH 30,
0,05% nesteen määrästä
rukiissa, syysvehnässä ja syysruisvehnässä BBCH 39

KEVÄTVILJAT
(EI KAURA)

25–50 g/ha + Sito Plus kiinnite Viimeisin käyttöajankohta BBCH 39
0,05% nesteen määrästä

KAURA

25 g/ha + Sito Plus kiinnite
0,05% nesteen määrästä

Tripali® is a trademark of FMC Corporation or an affiliate.

KÄSITTELYAJANKOHTA

Viimeisin käyttöajankohta kauralla BBCH 30.
Ei suositella käyttöä Matilda-kauralla

nTripali®
Herbisidi
KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA
Tripali® on systeeminen rikkakasviaine, joka tehoaa erinomaisesti tai hyvin useimpiin viljoilla esiintyviin
leveälehtisiin rikkakasveihin. Tripali® imeytyy pääsääntöisesti lehtien kautta. Rikkakasvien kasvu pysähtyy noin
kuuden tunnin sisällä käsittelyn jälkeen. Muutamassa päivässä kellastuu tai vaalenee ensin uudet kasvinosat.
Käsitellyt rikat muuttuvat sitten ruskeiksi ja rikkakasvi kuolee tavallisesti 1–3 viikon sisällä, riippuen rikkakasvista
ja ulkoisista olosuhteista. Tripali® käsittelyn jälkeen kasvusto voi tilapäisesti vaalentua. Oireet ovat ohimeneviä
eikä vaikuta satotasoon.
Kasvustoa joka kärsii hallasta, kuivuudesta, märkyydestä, taudeista, kasvintuhoojista, ravinnepuutoksesta tai
muista epäsuotuisista olosuhteista, ei pidä käsitellä. Kevyellä hietamaalla kasvavat kasvustot ovat altteimpia
yllä mainituille olosuhteille. Tripali® valmistellä on hyvä teho myös alhaisissa lämpötiloissa, alkaen 4–6° C, jos
rikkakasvi on hyvässä kasvussa.
Käytä korkeinta käyttömäärää, kun rikat ovat suuria, korkeassa rikkapaineessa tai jos rikat ovat hankalasti
torjuttavia. Pienempi käyttömäärä soveltuu vain helposti torjuttaville rikkakasveille. Tripali® valmiste tehoaa
parhaiten, kun rikat ovat pieniä ja hyvässä kasvussa, 2–6 lehtiä. Mkäli pellossa on runsaasti peltomataraa,
peippiä, saunakukkaa, lemmikkiä, tatarta, peltovalvattia, persian tädykettä, pelto-orvokkia tai jos rikoilla on
enemmän kuin 4-lehtiä, suositellaan suurempaa käyttömäärää 50 g/ha. Tämä ei koske kauraa, jossa suurin
käyttömäärä on 25 g/ha.
Käyttömäärä peltomataraa torjuttaessa on 50 g/ha jos matara on ehtinyt kasvaa 15 cm:n kokoiseksi, tai matarapaine on suuri, ei koske kauraa jossa suurin käyttömäärä on 25 g/ha.

TRIPALI® RIKKAKASVITEHOT
ERINOMAINEN TEHO 95–100 %

ERITTÄIN HYVÄ TEHO 85–94 %

Syysviljat: lutukka, jauhosavikka, rikkakukonkannus,
peipit, saunakukka, silkkiunikko, kiertotatar,
rikkasinappi, pihatäthimö, peltotaskuruoho,
persiantädyke, pelto-orvokki.
Kevätviljat: lutukka, pelto-ohdake, peltoemäkki, peipit,
saunakukka, lemmikki, kiertotatar, hanhentatar,
rikkasinappi, peltovalvatti, pihataähtimö,
peltotaskuruoho, persiantädyke.

Syysviljat: rapsi, kierumatara, lemmikki, pihatatar,
ketotädyke
Kevätviljat:rapsi, jauhosavikka, viisisäteinen tyräkki,
kierumatara, peltomatara, pihatatar, pelto-orvokki
HYVÄ TEHO 70–84 %
peltovilakko, ketotädyke

UUSINTAKYLVÖ JA JÄLKIKASVUSTOT
Tripali® valmisteella on jonkun verran maavaikutusta riippuen käyttömäärästä, maan pH-arvosta, orgaanisesta
aineksesta maaperässä, ajasta ruiskutuksen jälkeen, viljelymenetelmästä ja ympäristöolosuhteista. Ensimmäisen
kuukauden aikana käsittelystä on mahdollista kylvää vai kevätvehnää. Lohko on sitä ennen kynnettävä.
Tavallisessa viljelykierrossa voi Tripali® käsittelyn jälkeen kylvää seuraavia viljelykasveja:
KÄSITTELYSTÄ KULUNUT AIKA

KÄYTTÖMÄÄRÄ

JÄLKIKASVUSTO

KAHDEN KUUKAUDEN KULUTTUA enintään 35 g/ha

Viljaa, nurmen/apilan suojaviljaa ja syysrapsia*

KOLMEN KUUKAUDEN KULUTTUA 50 g/ha

Viljaa, nurmen/apilan suojaviljaa ja syysrapsia*

SEURAAVANA KEVÄÄNÄ

25–50 g/ha

Viljaa, nurmen/apilan suojaviljaa, kevätöljykasveja,
perunaa*, herneitä, härkäpapuja, maissia ja pellavaa

SEURAAVANA KEVÄÄNÄ

Edellisenä vuonna
Sokerijuurikkaita*
käyttömäärä enintään
35 g/ha

*Mailla jossa 50% hietaa ja pH>8, voi esiintyä kellastumista sokerijuurikkailla, syysrapsilla ja perunalla.

www.fmcagro.fi

LUE AINA KÄYTTÖOHJEET JA TUOTETIEDOT HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.
HUOMIOI KAIKKI VAROITUSLAUSEKKEET JA MERKIT. KASVINSUOJELUAINEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

