
Nopea ja luotettava 
teho rikkakasveihin  
myös vaihtelevissa 
sääolosuhteissa

ZyparTM

ArylexTM active

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

ArylexTM active   

Corteva AgrIsciences ei usko ihmeisiin, 
uskomme tieteeseen.

ArylexTM active on uuden sukupolven 
tehoaine rikkakasvientorjuntaan. Arylex 
active on kovan työn tulos labora- 
torioissa ja koeviljelmillä. Tämä 
uusi teknologia tulee merkittävästi 
hyödyttämään Suomen maataloutta 
ja on jo nyt siirtänyt aiemmin mah-
dottomaksi luullun rajoja ZyparTM – uusi 
rikkakasvientor junta-aine sisältää uutta 
Arylex active tehoainetta.

UKRUDTSMIDDEL

ArylexTM  active

· Uusi tehoaine

· Laajatehoinen, leveälehtisten  
 rikkakasvien torjuntaan

· Lehtivaikutteinen

· Joustava

· Laaja käyttöaika

· Toimii jo +2°C:ssa

· Vaikutus nähtävissä pian käsittelyn 
 jälkeen

· Ei jälkikasvirajoituksia

· Erinomainen ympäristöprofiililtaan
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ZyparTM sisältää täysin uutta Arylex-
tehoainetta sekä ennestään Primuksesta 
tuttua florasulaamia. 

Zyparin käyttö on ainutlaatuisen 
joustavaa. Lämpötila ei vaikuta 
merkittävästi tuotteen tehokkuuteen, 
joten  Zypar soveltuu erinomaisesti 
Suomen vaihteleviin sääolosuhteisiin. 
Ruiskutus voidaan aloittaa jo aikaisin 
keväällä, ja sitä voidaan jatkaa pitkälle 
kesään asti tehon pysyessä ennallaan. 
Zyparin käyttöaika onkin erittäin 
joustava.

Zyparin tehoaineet takaavat ainut-
laatuisen laajan tehon merkittävimpiin 
rikkakasveihin kuten mataraan, sauna- 
kukkaan, jauhosavikkaan, pihatähti- 
möön, peippiin ja pillikkeeseen sekä 
moniin muihin rikkakasveihin.

Zypar
- koostumus 
6 g/l Arylex +
5 g/l florasulaami

Annostus ja ajoitus

Zyparin rikkakasviteho
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Punapeippi

Saunakukka

Peltolemmikki

Silkkiunikko

Pihatatar 

Kiertotatar

Peltovillakko

Rikkasinappi

Pihatähtimö

Jääntirapsi  

Lutukka  

Ruiskaunokki    

Jauhosavikka  

Kurjennokka    

Peltoemäkki  

Karheapillike  

Kierumatara  

Kurjenpolvi   

Zyparin edut 
· Tehoaa kaikkiin keskeisiin leveälehtisiin rikka- 
 kasveihin mukaan lukien kestävät rikkakas- 
 vikannat

· Erinomainen ja luotettava teho myös vaihtele- 
 vissa sääolosuhteissa

· Erittäin laaja käyttöaika – kasvuasteelle  
 BBCH 45 asti

· Teho näkyy pian ruiskutuksen jälkeen

· Hyvä sekoitettavuus muiden rikkakasvi-, tauti-  
 ja tuholaisaineiden kanssa sekä kasvunsäätei- 
 den ja hivenravinteiden kanssa

· Hajoaa nopeasti maassa ja kasvisolukossa  
 mahdollistaen joustavan viljelykierron

 

Kevätvehnä  
ja -ohra 

BBCH 30-45 – 1,0 l/haBBCH 23-29 – 0,75 l/ha

BBCH 13-29 – 0,5 l/ha BBCH 30-45 – 1,0 l/ha

Ruis, syysvehnä 
ja -ohra

7 10-13 20 25 29 30 31 32 37 39 490

Tehon nopeus – Teho näkyy  pian käsittelyn jälkeen – Zyparin 
ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta ensimmäiset merkit 
tehosta näkyvät rikkakasveissa jo hyvin pian ruiskutuksen jälkeen. 

Zyparin tehoaineet hajoavat nopeasti maassa ja kasvisolukossa, 
joten se ei rajoita seuraavien viljelykasvien valintaa. Sadonkorjuun 
jälkeen Zypar-valmisteella käsitellylle lohkolle voidaan kylvää 
mitä tahansa kasvia.

Zypar on hyvin joustava tankkiseosten suhteen ja se voidaankin 
sekoittaa useimpien rikkakasvi-, tuholais- ja tautiaineiden sekä 
kasvunsääteiden ja hivenlannoitteiden kanssa. Zyparin kanssa ei 
ole tarpeen käyttää kiinnitettä.

Zypar sisältää uutta synteettisiin 
auxiineihin kuuluvaa Arylex-

tehoainetta, joka edustaa uutta 
sukupolvea tässä ainutlaatuisessa 
tehoaineryhmässä. Arylex on myös 
erittäin hellävarainen viljelykasville, 

tehokas ja joustava käyttää. 

ZyparTM

ArylexTM active


