AVOXA® - INNOVATIIVINEN,
VOIMAKAS JA TÄYDELLINEN RATKAISU
HUKKAKAURAN JA JUOLAVEHNÄN
TEHOTORJUNTAAN
VOIMAKAS
Torjuu tehokkaasti hukkakauran ja juolavehnän, sekä muut rikkakasvit

HELPPO
Kahden tehoaineen käyttövalmis seos

LUOTETTAVA
Toimii haastavissa oloissa ja tankkiseoksissa

AVOXA on viljelijöiden ensisijainen valinta hukkakauran ja juolavehnän torjuntaan, sekä erinomainen muiden heinämäisten rikkakasvien ja useiden eri leveälehtisten rikkasvien torjuntaan syys- ja
kevätvehnästä, rukiista ja ruisvehnästä. AVOXA on eri olosuhteissa voimakas ja luotettava ratkaisu
rikkakasvien torjuntaan ja helppokäyttöinen vaihtoehto.

AVOXA- Voimakas - Helppo - Luotettava
VOIMAKAS
Kahden eri tavalla vaikuttavan
tehoaineen yhdistelmän ansiosta
Avoxa on erittäin tehokas vaihtoehto hukkakauran ja juolavehnän,
sekä leveälehtisten ja muiden
heinämäisten rikkakasvien
torjuntaan kevät- ja syysvehnä-,
ruis- sekä ruisvehnäviljelyksiltä.

HELPPO

Avoxa on helppokäyttöinen,
koska siinä kaksi eri tehoaineitta
on valmiiksi samassa purkissa.
Se ei myöskään tarvitse erikseen
lisättäviä kiinnitteitä tai suoja-aineita seokseen, vaan myös ne
ovat kätevästi mukana samassa
purkissa.

Tuoteprofiili
Tehoaineet

33,3 g/l pinoksadeeni
8,3 g/l pyroksulaami

Formulaatio

emulsiokonsentraatti (EC)

Vaikutustapa

lehtien kautta, systeeminen

Käyttökohteet

syys- ja kevätvehnä, ruis ja ruisvehnä

Käyttöajankohta

kevät, kasvuaste BBCH 22-32

Käyttömäärä

1,35 l/ha – 1,8 l/ha vallitsevan rikkakasvitilanteen
mukaan. Tarvittaessa voidaan yhdistää muun rikkakasvien
torjunta-aineen kanssa määrällä 1,35 l/ha Tarkemmat
tiedot tehotaulukoista ja tankkiseoksista viljelyoppaista tai
www.syngenta.fi/avoxa

HRAC-luokitus

A+B

LUOTETTAVA

Toimii myös alhaisissa lämpötiloissa ja eri ilman- ja maan kosteusoloissa. Nopea imeytyminen
rikkakasveihin takaa että Avoxa
on sateenkestävä alle tunnin
kuluttua ruiskutuksesta.

Avoxa teho

Valmisteella on pohjavesirajoitus, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla
vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II).
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Tunnista heinämäiset rikkakasvit ja torju ne Avoxan avulla
Hukkakaura

Juolavehnä
Elymus repens

Rikkapuntarpää

Alopecurus myosuroides

Peltoluoho

Agrostis spica-venti

Kattaralajit

z.B. Bromus tectorum

Englanninraiheinä
Lolium perenne

Tähkä tai röyhy

Kielekkeet ja korvakkeet

Avena fatua

Lue aina käyttöohjeet ja noudata niitä.
Lue lisää uudesta rikkakasvien torjunta-aineesta AVOXA®
verkkosivustoltamme www.syngenta.fi/avoxa

Jälleenmyynti:
www.lantmannenagro.fi
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