BAYTAN TRIO
Süsteemne ja kontaktne puhtimisvahend seenhaiguste tõrjeks talinisul, taliodral,
talirukkil, tritikalel, suvinisul, suviodral ja kaeral.
Toimeained: fluopüraam 5 g/l; fluoksastrobiin 25 g/l; triadimenool 150 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Toimemehhanism:
Baytan Trio kaitseb noori teraviljataimi nii seemnetega levivate kui mullas leiduvate ja tuulega
edasikanduvate haiguste eest teraviljataime varajasest arengujärgust alates. Preparaat on nii
kontaktse kui süsteemse toimega. Baytan Trio sisaldab kolme toimeainet.
- Triadimenool on süsteemne toimeaine, mis pärsib paljude haigustekitajate arengut. Tõrjub
efektiivselt selliseid seemnetega levivaid haigusi nagu juuremädanikud, nõgihaigused,
lumiseen ning kaitseb noori taimi kasvu alguses tuulega levivate haiguste vastu nagu
jahukaste ja äärislaiksus.
- Fluoksastrobiin on kontaktne toimeaine ning väga tõhusa toimega lumiseene vastu. Hävitab
lumiseene eosed nii seemne pinnal kui mullas.
- Fluopüraam on uus süsteemne toimeaine, mis on eriti tõhus seemnetega levivate odratriiptõve ja odra-võrklaiksuse haigustekitajate vastu.
Kolm toimeainet toetavad ja täiendavad üksteist ning seetõttu pakub Baytan Trio kindlat ja
kestvat kaitset kõikide taime varases kasvujärgus nakatavate oluliste haigustekitajate vastu.
Lisaks haiguste tõrjele stimuleerivad Baytan Trio’s sisalduvad toimeained ka taimede kasvu.
Baytan Trio’ga puhitud seemnetest arenevad tugeva, hästiharunenud juurekavaga taimed,
mis taluvad hästi põuda ning on väga talvekindlad. Esimene leht areneb Baytan Trio mõjul
taimedel lühike ja lai, on suure fotosünteesivõimega ning tai suudab tänu sellele ennast hästi
varustada arenguks vajaliku energiaga. Võrsel arengus on mesokotüüli moodustumine
pidurdatud, mistõttu taim on tugev ning hästi vastupidav mehaanilistele vigastustele. Baytan
Trio soodustab tiheda taimiku teket juba sügisel ning kevadel pärast lume sulamist on
nendele taimedele iseloomulik kiire kasvu algus ja hoogne areng.

Toimespekter
Baytan Trio tõrjub tõhusalt enamikke seemnetega levivaid ning mullas ja taimejäänustel
paiknevaid haigustekitajaid:
Lumiseen (nii seemnel kui mullas olevad eosed)
Tüfuloos
Juuremädanik
Tõusmepõletik
Nisu-kõvanõgi
Nisu-lendnõgi
Rukki-kõrrenõgi
Odra-lendnõgi
Odra-triiptõbi
Kaera-lendnõgi
Baytan Trio toimib ka mõnede õhu kaudu levivate taimehaiguste vastu:
Odra-võrklaiksus (nii seemnega kui õhu kaudu levivad haigustekitajad)
Äärislaiksus (nii seemnega kui õhu kaudu levivad haigustekitajad)
Jahukaste (õhu kaudu levivad haigustekitajad)
Kasutamine
Kulunorm on kõikidel teraviljadel 1,5 – 2,0 l/t.
Mõõda välja vajalik kogus preparaati. Valmista puhtimislahus, segades preparaati veega nii,
et töölahuse kulu oleks 5 - 10 l/t seemnete kohta.
Kui puhtimismasin seda võimaldab, võib Baytan Trio’t kasutada ilma veega segamata või
segatuna väiksema vee hulgaga.

Paagisegud
Baytan Trio’t võib segada teiste seemnete puhtimiseks sobivate ainetega. Ainete omavahelist
segunevust soovitatakse proovida esmalt väikese koguse ainetega. Jälgida võimalikku
sademe tekkimist (nt segades mikroelementidega) ning võimalikku vahu tekkimist intensiivsel
segamisel.
Hoiatus.
- Ebasoodsate kasvutingimuste korral võib Baytan Trio’ga puhitud seemnete tärkamine
mõnevõrra hilineda.
- Põllupind tuleb külviks hoolikalt ette valmistada – muld ei tohiks olla liiga tihe ega liiga kuiv,
külvisügavus peaks olema piisav ning vastavuses kultuuri kasvuiseärasustega.

Pakend: 5 l

