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Seemnete puhtimine ja selle tähtsus
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Seemnete puhtimine on kõige soodsam ja taimede varajases arengufaasis ka kõige tõhusam viis
taimede kaitseks. Meeles tuleks pidada, et osade haiguste, näiteks lend- ning kõvanõgede vastu
puudub kasvuaegne tõrje, mistõttu on puhtimine ainus viis nende taimehaiguste levikut oma põllul
vältida. Kindlasti soovitame seemneid puhtida, kui plaanite uuel hooajal külvata enda paljundatud
seemet. Kuna paljud haigused levivad lisaks seemnetele ka mulla ja taimejäänuste kaudu, on
puhtimine eriti oluline taimehaiguste tõrjevõte otsekülvisüsteemis ning minimeeritud mullaharimises.
Maksimaalse kaitse haiguste vastu taime varajases arengufaasis annab puhtimisvahend Celest Trio
060 FS, mis täna on kogu Baltikumis üks tõhusamaid puhtimisvahendeid. Toode sisaldab kolme
erinevat toimeainet (fudioksoniil, difenokonasool, tebukonasool), sobib kõikidele teraviljakultuuridele
ja on väga laia toimespektriga. On nii süsteemse, kontaktse kui ka kaitsva toimega ja annab tõhusa
kaitse lend- ning kõvanõgede, kõrreliste juuremädanike, lumiseene, odra-võrklaiksuse, odra-triiptõve,
fusarioosi ja kõrreliste helelaiksuse vastu. Tugeva kaitsva mõju tõttu odra haigustele on Celest Trio
kindlasti omal kohal suviodra, eriti õlleodra kasvatamisel, kuna odra-võrklaiksus on kasvuhooajal laialt
levinud haigus. Tugeva varajase nakkuse korral võib saagikadu ulatuda kuni 40%-ni, mistõttu on odra
varajane kaitse võrklaiksuse vastu väga oluline.
Celest Trio 060 FS annab kindla kaitse kuni võrsumise faasini. Katsed on aga näidanud, et
toimeaine jäägid võivad taimes püsida kuni lipuleheni, mistõttu võib puhtimisvahendi kaitsev mõju
soodsatel tingimustel kesta osaliselt või täielikult kuni lipuleheni. Tänu mitme toimeaine
kombinatsioonile on see ühtlasi hea toode resistentsuse tekke vältimiseks.
Maxim Extra`t soovitame eelkõige suviteraviljadele, kuna see annab piisava kaitse suviteraviljade
puhul päevakorras olevate haiguste vastu - kõvanõed, kõrreliste juuremädanikud, helelaiksus. Oma
soodsama hinna tõttu võiks see olla sobiv lahendus neile, kes soovivad kulutustelt mõnevõrra kokku
hoida, kuid taimi olulisemate varaste haiguste eest kindlasi kaitsta. Toode sisaldab kahte toimeainet ﬂudioksoniil ja difenokonasool.
Kumbki nimetatud puhtimisvahenditest ei pärsi taimede kasvu ega arengut, vaid vastupidi - kaitstes
taimi varase haigustesse nakatumise eest, soodustavad kiiremat tärkamist, jõudsamat juurestiku
arengut ning elujõulisemaid taimi.
Puhtimisvahendi kaitsev toime tähendab kasvuhooajal sageli vähenenud pritsimiskordi
fungitsiidiga ehk kokkuvõttes majanduslikku kokkuhoidu ja keskkonna säästmist. Kaitstes
taimi juba varases kasvufaasis, lood aluse hea saagi saamiseks.
Kui eesmärgiks on korralik saak, puhi oma seemneid kindlasti!
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