
Laajatehoinen uusimmman SX® sukupolven gramma- 
ainevalmiste rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoilta  
sekä nurmien suojaviljoista.
n  Nopeampi ja varmempi teho
n  Tehoaa > 40 rikkakasviin 
n  Joustava tankkiseoskumppani
n  SX® täydellinen liukenevuus
n  Varmuutta ja ajansäästöä ruiskunpesuun

EXPRESS® 50 SX® TUOTETIEDOT
TEHOAINE Tribenuroni-metyyli  

500g/kg
PAKKAUS 150 g ja 500 gr 

VALMISTETYYPPI SG HRAC RYHMÄ B

VAIKUTUSTAPA lehtivaikutteinen OLOMUOTO vesiliukoinen SX® granulaatti

POHJAVESIRAJOITUS ei ole MINIMIETÄISYYS VESISTÖÖN 3 m

PERÄKKÄISEN  
KÄYTÖN RAJOITUS 

ei ole JÄLKIKASVIRAJOITUS ei ole

REKISTERINUMERO 3016 KÄYTTÄJÄRYHMÄ ammattikäyttäjät 

SATEENKESTO 1 h VARASTOINTI kuivassa, suojattava pakkaselta

KÄYTTÖTARKOITUS
Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljaviljelyksiltä sekä nurmien suojaviljoista. 

KÄYTÖN RAJOITUKSET
Vilja voidaan käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelyn jälkeen.

VILJELYKASVI KÄYTTÖMÄÄRÄ KÄSITTELYAJANKOHTA

SYYSVILJAT 15–22 g/ha + 1 dl Sito Plus kiinnitet-
tä / 200 L vettä

Varhain keväällä kasvun alkaessa ja rikkakasvien ollessa 
vielä pieniä.

KEVÄTVILJAT 12–20 g/ha + 1 dl Sito Plus kiinnitet-
tä / 200 L vettä
Suurinta käyttömäärää käytetään, jos 
runsaasti tatarta, orvokkia, emäkkiä, 
peltovalvattia tai pelto-ohdaketta.

Viljan 2–4 lehtiasteella,  viimeistään lippulehtivaiheessa 
BBCH 39
Viimeinen ruiskutusajankohta peltovalvatin ja pelto-oh-
dakkeen kasvun pysähdyttämiseksi (20g/ha / 22g/ha) on  
BBCH 39

APILATTOMIEN 
NURMIEN 
SUOJAVILJAT

8–11 g /ha + 1 dl Sito Plus kiinnitet-
tä / 200 L vettä

Heinän oraan ollessa 2–3 lehti-asteella

APILAPITOISTEN 
NURMIEN 
SUOJAVILJAT

8–11 g/ha + 0,5 L MCPA-valmistet-
ta/ha

HUOM! Älä lisää kiinnitettä

Kun apilassa on vähintään yksi kolmilehdykkäinen lehti

Express® 50 SX® is a trademark of FMC Corporation or an affiliate.

nExpress® 50 SX®

  Herbisidi



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

EXPRESS® 50 SX® RIKKAKASVITEHOT

ERINOMAINEN TEHO > 90 % HYVÄ TEHO 70 - 90 % 

Hanhentatar, jääntirapsi, jauhosavikka, kamomillasaunio, 
kurjenpolvet, linnunkaali, lutukka, niittyleinikki, nokko-
nen, peipit, peltohatikka, peltolemmikki, peltoretikka, 
peltosinappi, peltotaskuruoho, peltovillakko, pihatähti-
mö, pillikkeet, punapeippi, pautanokkonen, rikkapuntar-
pää, rikkavoikukka, ruiskaunokki, saunakukka, peltosau-
nio, siankärsämö, tarhasaurikki, unikko, voikukka

Aitohukanputki, kiertotatar, leskenlehti, mustakoiso, 
peltoemäkki, pelto-ohdake, pelto-orvokki, peltopähkä-
mö, peltorusojuuri, peltovalvatti, pihatatar, poimuhie-
rakka, pujo, tummarusokki, ukontatar, yöailakki

TYYDYTTÄVÄ TEHO 40 - 70 % 

Keltapäivänkakkara, kierumatara, persiantädyke

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA
Express® 50 SX® formulaatio perustuu patentoituun SX®-teknologiaan, jonka ansiosta rakeet liukenevat täydel-
lisesti ruiskutusvedessä ja siten kaikki tehoaine on hyödynnettävissä.  Tehoaineen täydellinen liukeneminen tuo 
varmuutta ja ajansäästöä ruiskun pesuun. Express® 50 SX® on erittäin joustava tankkiseospartneri ja sopii myös 
pohjavesialueille. Valmiste vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta, käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy 
heti ja kasvin lakastumisoireet tulevat esiin noin 10 vrk:n kuluttua. Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Käsit-
telyn jälkeen voi kasvustossa näkyä ohimenevä vaaleneminen. Suojaviljaa ruiskutettaessa viljan ja nurmikasvien 
tulee olla tasaisesti orastuneita/taimettuneita heinien ja/tai apilan vioitusriskin vähentämiseksi. Märkyydestä 
kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa. 

JÄLKIKASVIRAJOITUS
Express® 50 SX® -valmisteen käyttö ei rajoita seuraavan vuoden kasvilajivalintaa.
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