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Rikkakasveista eroon 
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RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
OGRÄSMEDEL



Nyt voit torjua heinämäiset ja leveä-
lehtiset rikat vehnältä, rukiilta ja ruis-
vehnältä jo aikaisesta keväästä läh-
tien.

BroadwayTM Star on uusin tulokas  
Corteva agrisciencen innovatiivisten 
laajatehoisten herbisidien sarjassa. Se 
takaa keväällä ainutlaatuisen ja erin-
omaisen tehon kaikkia taloudellisesti 
merkittävimpiä heinämäisiä ja leveä-
lehtisiä rikkoja vastaan.

Broadway Star on erittäin helppo käyt-
tää. Se takaa joustavan viljelykierron 
eikä se rajoita seuraavan viljelykasvin 
valintaa.

Broadway Star tehoaa rikkoihin jo  
aikaisin keväällä heti kun rikat ovat 
aktiivisessa kasvussa. Mahdollisuus ai-
kaiseen ruiskutukseen takaa parhaan 
tehon rikkoihin sekä mahdollistaa  
optimaaliset kasvuedellytykset viljely-
kasville. Kurota tähtiin, kun haluat torjua heinämäisiä ja 

leveälehtisiä rikkoja tehokkaasti.
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Kevätvehnä

BBCH 20-32 – 160-265 g/ha + Dassoil

BBCH 21-32 –150 g/ha + Dassoil

Syysvehnä, ruis 
ja ruisvehnä

· Erinomainen teho tärkeimpiin  
 heinämäisiin rikkakasveihin  kuten  
 juolavehnä, luoho,  hukkakaura,  
 hietakattara, raiheinät, karheanurmikka 

· Torjuu kaikki tärkeimmät leveälehtiset  
 rikkakasvit kuten matara, saunakukka,  
 lutukka, jauhosavikka, pillike, peippi,  
 kiertotatar, orvokki, tädykkeet,  
 pihatähtimö

· Ei rajoita seuraavan viljelykasvin valintaa 

· Laaja käyttöaika  - kasvuasteelle  
 BBCH 32 asti  

· Käytetään aina yhdessä Dassoil- 
 kiinnitteen kanssa. DassoilTM 0,5 l/ha 

· Sateenkesto tunnissa 

· Voidaan sekoittaa monien  
 kasvinsuojeluaineiden kanssa mukaan  
 lukien CCC puoleen käyttömäärään asti 

Tietoja Broadway Star Suositukset - Broadway Star
Syysvehnä, ruis, ruisvehnä: 160  - 265 g/ha + Dassoil

Suositukset - Broadway Star
Kevätvehnä 150 g/ha + Dassoil

Torjuu heinämäiset  
rikkakasvit

Torjuu heinämäiset  
rikkakasvit

Torjuu leveälehtiset  
rikkakasvit

Torjuu leveälehtiset  
rikkakasvit

Juolavehnä, hukkakaura, luoho, rikkapuntarpää,  
hietakattara, raiheinät, karheanurmikka

Juolavehnä, hukkakaura, luoho, rikkapuntarpää,  
raiheinät, karheanurmikka

Jääntirapsi, lutukka, jauhosavikka, peltoemäkki,  
matara, saunakukka, peltolemmikki, orvokki

Jääntirapsi, lutukka, jauhosavikka, peltoemäkki, pillike,  
matara, peippi, saunakukka, peltolemmikki, pihatatar,  
rikkasinappi, pihatähtimö, tädykkeet, orvokki

BroadwayTM 

Star
RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
OGRÄSMEDEL

Tehoaineet: 
70,8 g/kg pyroksulaami
14,2 g/kg florasulaami

Pakkauskoko: 1,06 kg

Käyttömäärät ja -ajankohta
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Kasvinsuojeluaineita on aina käsiteltävä varovasti. Tuoteseloste ja -tiedot on luettava huolellisesti ennen käyttöä. 
Kaikkia varoituksia ja symboleita on noudatettava.
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