
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Specialisten på gräsogräs 
Gräsogräs kostar skörd och är viktigt att ta bort. De olika 
gräsogräsen konkurrerar med grödan om vatten och näring 
och kan vara kraftigt skördenedsättande, vissa kan även ge 
upphov till liggsäd om de inte kontrolleras.  
 
I fält som inte höstbekämpats eller där vitgröe- och 
åkervensplantor är stora behövs ofta förstärkning till den 
planerade ogrässtrategin. 
 
Atlantis OD är en effektiv herbicid då det gäller 
bekämpning av ven, kavle och gröearter och används ofta 
som förstärkning på olika gräsogräs. 

 
En bred örtogräslösning som t.ex Hussar Plus OD eller Attribut Twin/ Chekker 

Power i kombination med Atlantis OD ger en mycket effektiv ogrässtrategi. 

Atlantis OD l/ha  0,3 0,5 0,7 0,9 

Vitgröe xx xx(x) xxx xxx 

Kärrgröe x(x) xx xxx xxx 

Åkerven xx xxx xxx xxx 

Rajgräs x xx xxx xxx 

Kärrkavle x xx xx xxx 

Renkavle x xx xx(x) xxx 
 

Effekt på tuffa gräs 
I tabellen ser du effekten med Atlantis OD vid vårbekämpning på 
olika gräsogräs. När det gäller örtogräs så har Atlantis OD effekt 
på: baldersbrå, lomme, raps, snärjmåra och våtarv. 
 
Effektiv blandningspartner 
Atlantis OD används ofta som en blandningspartner till breda 
örtogräslösningar som Hussar Plus OD eller Attribut Twin/Chekker 
Power och kan då spetsa strategin på stor vitgröe eller åkerven. 
Kärrgröe ökar och här har Atlantis OD hög effekt men då krävs en 
något högre dos.  

Rekommendationer  
Som förstärkning till Hussar Plus OD alt. Attribut Twin/ Chekker Power 

Stor vitgröe, åkerven + Atlantis OD 0,3- 0,5 l/ha 

Kärrgröe + Atlantis OD 0,5 l/ha 

Renkavle här är Atlantis OD basen: 
Atlantis OD 0,9 l/ha + superolja. Komplettera ev. med lämplig örtogräsprodukt efter behov. 

Stor renkavle Atlantis OD 0,9 l/ha + ½ dos Attribut Twin/ Chekker Power + superolja  
 

Blandningspartner 
Atlantis OD är blandbar med de flesta aktuella preparat.  
 
Tänk på att blandningar med många preparat ibland kan 
medföra antagonism och sämre effekter. Blandningar kan 
även ge problem i spruttanken.  
 
Vid bekämpning av svårbekämpade ogräs t.ex. renkavle 
Riskera inte effekten genom att blanda för många preparat, 
kör hellre två gånger för bästa effekt. En dålig renkavle- 
effekt kan kosta mycket mer än en extra körning. 

Exempel på blandningspartners för Atlantis OD 

Hussar Plus OD 

Hussar WG 

Attribut Twin 

Chekker Power 

Gratil 
 

 
  


