
PIXXARO PREMIUM sisältää Pixxaro™ EC ja Premium Classic™ SX® 
valmisteet, joilla saadaan varma ja hyvä teho kaikkiin peltojemme 
yleisimpiin leveälehtisiin rikkakasveihin vaihtelevissakin sääolosuhteissa. 
Tuplapakkauksessa yhdistyy kahdella eri tavalla rikkakasveihin vaikuttavat 
laajatehoiset valmisteet, jonka ansiosta rikkakasvien gramma-
aineresistenssin muodostumista saadaan ehkäistyä. Pixxaro EC mahdollistaa 
myös jo pienannosaineille kestäviksi muodostuneiden rikkakasvien torjunnan.

PixxaroTM  EC
ArylexTM active



PIXXARO PREMIUM
•  Sisältää uutta Arylex™ tehoainetta - ehkäisee laajasti 

pienannosaineresistenssin kehittymistä
• Vehnälle, ohralle, kauralle, rukiille, ruisvehnälle
•  Tehoaa lämpötilan ollessa +5–25 °C välillä  

– luotettava hankalissakin torjuntaolosuhteissa
• Teho näkyy nopeasti
• Lehtivaikutteinen – maankosteus ei vaikuta tehoon
• Pienet käyttömäärät – helppo käyttää
•  Pakkauskoko Pixxaro EC 5 l + Premium Classic SX 240 g 

– riittää 20 hehtaarille kevätviljoilla

KÄYTTÖMÄÄRÄT: 
• Syysviljat:
 -   Pixxaro EC 0,25–0,5 l/ha  

+ Premium Classic SX 15–22 g/ha + kiinnite 0,1 l/ha
 -   Premium Classic SX käyttömäärää nostetaan  

erityisesti, jos torjutaan syysitoista saunakukkaa

• Kevätvehnä ja ohra:
 -   Pixxaro EC 0,25–0,35 l/ha  

+ Premium Classic SX 12 g/ha + kiinnite 0,1 l/ha

•  Mikäli lohkolla epäillään pienannosaineita kestäviä 
rikkakasveja, suositeltu käyttömäärä Pixxaro EC:lle on 
vähintään 0,35 l/ha (ei kaura). Ylempiä käyttömääriä 
käytetään myös silloin, kun käsittely on myöhäinen tai 
rikkakasvit ovat suuria.

• Kaura:
 -   Pixxaro EC 0,25 l/ha  

+ Premium Classic SX 12 g/ha + kiinnite 0,1 l/ha

KÄYTTÖAJAT:
•  Laaja käyttäaika aina kasvuasteelle BBCH 39 eli lippu-

lehdelle asti. Kauralla BBCH 21-32 eli pensomisen alusta 
korrenkasvun alkuun

TEHOAINEET: 
• Pixxaro EC: Arylex 12 g/l + fluroksipyyri 280 g/l
• Premium Classic SX: tribenuroni-metyyli 500 g/kg

TEHOT
•  Erinomaiset tehot mm. seuraaviin rikkakasveihin: piha-

tähtimö, jauhosavikka, matara, pillikkeet, peippi, emäk-
ki, linnunkaali, saunakukka ja jääntirapsi (Clearfield® 

-lajikkeet vaativat MCPA lisäyksen tankkiseokseen). 
Pixxaro Premiumilla on myös hyvä teho ohdakkeeseen, 
valvattiin ja orvokkiin sekä moniin muihin rikkakasveihin.

•  Pixxaro EC on markkinoiden tehokkain pihatähtimöä  
eli vesiheinää vastaan

•  NSL-neuvontajärjestön 2020 kesällä tekemässä ohdak-
keen torjuntakokeessa Pixxaro Premium oli ohdakete-
hoissa samalla tasolla kuin markkinoiden tehokkaimpina 
pidetyt ohdakkeen torjunta-aineet (kuva 1).

TANKKISEOKSET:
•  Voidaan sekoittaa useimpien korrensääteiden, tautiai-

neiden sekä lehtilannoitteiden kanssa
•  Voidaan sekoittaa esimerkiksi Axial®-hukkakauran  

torjunta-aineen kanssa

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA:
•  Lämpötilalla (+5–25 °C), ilmankosteudella ja maankos-

teudellä ei ole merkittävää vaikutusta tuotteen tehoon
• Sateenkesto tunnissa
•  Herkimmissä rikkakasveissa teho näkyy parhaimmillaan 

alle vuorokaudessa, lopullinen teho on nähtävissä 4–6 
viikon kuluttua käsittelystä.

•  Ei rajoita seuraavan viljelykasvin valintaa – syksyllä sa-
donkorjuun jälkeen voidaan kylvää myös syysöljykasveja

• Saa käyttää pohjavesialueilla, vesistöetäisyys 10 m
• Ei peräkkäiskäytön rajoitusta
•  Voidaan käyttää viljoilla, joilla heinämäinen  

(mm. raiheinä, timotei) kerääjäkasvi

Jälleenmyynti:Ota yhteyttä:
Aki Niemelä 040 128 1213
Päivi Peltovuori 040 589 0311
Facebook.com/cortevaFI
corteva.fi
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Ariane S  
2,5 l/ha

MCPA  
2 l/ha

Trio  
1,75 l/ha

Pixxaro  
0,35 l/ha  

+ Premium 
Classic  
15 g/ha  
+ kiinnite  
0,1 l/ha


