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Estet 600 EC

� 600 g/l 2,4-D hapet = 905 g/l 2,4-D EHE (ester)

� Süsteemne toimega paljude ühe- ja kaheaastaste laialehiste � Süsteemne toimega paljude ühe- ja kaheaastaste laialehiste 
umbrohtude vastu

� Toimib umbrohtudele nagu auksiin-tüüpi kasvuhormoon

� Esimesed sümptomid – umbrohtude deformeerumine, kõverdumine -
avalduvad umbrohtudel kiiresti pärast pritsimist

� Umbrohtude lõplik hävimine saabub 14 - 21 päeva pärast pritsimist

�Minimaalne õhutemperatuur +5 C; optimaalne +12 C



KultuuridKultuurid Kulunorm, l/haKulunorm, l/ha
Pritsimisaeg Pritsimisaeg 

kultuuri kultuuri 
seisukohaltseisukohalt

MärkusedMärkused

2008 saab olema 
ametlik soovitus 

Registreeritud kasutamine

Taliteraviljad 0,5 – 1,0 BBCH 14-32
ametlik soovitus 
paagisegudesse 
Sekatoriga (kui 
CENCY probleem)

Suviteraviljad
0,5 – 1,0 BBCH 14-32

Soovitus 
paagiseguks Grodyl 
20 g/ha + kleepaine

Kõrrelised 
Kevadel 

võrsumisest kuni 

Liblikõielistele 
kahjulik !!

Kõrrelised 
rohumaad

1,0 – 2,0
võrsumisest kuni 

kõrsumise 
alguseni 

Mitmeaastased 
umbrohud peavad 
olema rosetifaasis

Mais 0,5 Enne 6 lehe faasi Võimalik partner 
teistele 
herbitsiididele



Mõju umbrohtudele sõltuvalt kulunormist

0,5 l/ha – mõjub hästi: valge hanemalts, põld-litterhein, 
põldsinep, põldrõigas, raps võõrkultuurina

0,7 l/ha – mõjub paljudele kaheidulehelistele umbrohtudele 0,7 l/ha – mõjub paljudele kaheidulehelistele umbrohtudele 
3-4 pärislehe faasis

1,0 l/ha – soovitatakse, kui üheaastased umbrohud 
hakkavad moodustama õisikut või raskestitõrjutavate 
mitmeaastaste umbrohtude puhul ( põldohakas, võilill, põld-
piimohakas)piimohakas)

2,0 l/ha – palju mitmeaastaseid umbrohtusid (võilill, 
põldohakas)



Nõrk mõjuNõrk mõju ((<< 60%):60%):

Valge karikakar, punand, kesalill, põldmünt, oblikalised, vesihein, 
paiseleht, kõrvenõges, pärsia mailane, põldkannike

Ei mõju: - roomav madar e virn

� Suviteraviljad –

� Grodyl 20 g/ha + Estet 0,7 – 1,0 l/ha + kleepaine

� Sekator OD 0,1 l/ha + Estet 0,5 l/ha

Sobib hästi paagisegudesse 
teiste umbrohutõrje vahenditega

� Sekator OD 0,1 l/ha + Estet 0,5 l/ha

� Taliteraviljad, kui on palju rukkilille

� Sekator OD 0,15 l/ha + Estet 0,5 - 0,7 l/ha



Efektiivsus / tõrjespekterEfektiivsus / tõrjespekter



ESTET rohumaal, toime võililleleESTET rohumaal, toime võilillele

Estet 1,0 l/haEstet 1,0 l/haMCPA Super 1,5 l/ha

06.07.2006
54 p pärast pritsimist



Toime umbrohtudele talinisu ‘Zentos’ põllul Läti, 2007

ESTET teraviljal ESTET teraviljal 

Sekator OD 0,15 l/ha + Estet 0,7 l/haSekator OD 0,15 l/ha + Estet 0,7 l/haSaak 8,8 t/ha -
enamsaak + 4 t/ha põldkannike, rukkilill, põldkannike, rukkilill, 



ESTET maisilESTET maisil

Kontroll Estet 0,5 l/haEstet 0,5 l/ha
LT 2006



Cerone 480 SL abtsiishape

Cerone®Cerone®

auksiinid

giberelliinid

CCC

tsütokiniinid

etüleen

Moddus

tsütokiniinid



Mõju kõrre kasvule  

Cerone®Cerone®

Pritsimata Cerone



Aitäh tähele panemast !Aitäh tähele panemast !


