
Dispens 2018-03-14 till 2018-06-29 

Mot örtogräs i kepalök 

Buctril EC 225 i lök 



Innehåll: Bromoxynil,  225 g/l  

 

Verkningssättet för Buctril är samma som för Totril: 

• Är i huvudsak kontaktverkande och tas upp via bladen.  

• De känsligaste ogräsen är mottagliga fram till de har 3–4 örtblad. 
Ju mindre ogräsen är desto lägre dos behövs.  

• Buctril är en esterformulering. Under svårare väderbetingelser, 
tas denna lättare upp av ogräset än en saltformulering. Effekten 
blir därför bra även i relativt kallt och torrt väder. 

Buctril EC 225 
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Buctril – användningsvillkor i lök 

• Dosering : 0,1 – 0,3 l/ha                    

• Sammanlagt max 0,9 l/ha år 

• Flera behandlingar (max 3) med kort intervall 

• Behandling i BBCH 09-13                                                   
Från uppkomst, när löken bryter genom markytan till 
tredje bladet synligt 

• Karenstid: 28 dygn 

• Tumregel: ½ - ¾ dosering av Totril 
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Buctril – ett viktigt verktyg i en 
ogrässtrategi i lök 

 Buctril ska användas som ett verktyg i en ogrässtrategi  i lök tillsammans 
med Fenix, Boxer och Lentagran 

 Använd Buctril i låga doser med korta intervall 

 

Buctril har god effekt på problemogräsen: 

• Baldersbrå 

• Korsört 

• Vildpersilja 

• Trampört 

• Bägarnattskatta 

• Svart nattskatta  

• Åkerbinda 
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Skillnad mellan Buctril och Totril 

Målla 

Baldersbrå 

Korsört 

Pilörtsarter 

Raps 

Vallmo 

Penningört 

Lomme 

Viol 

Våtarv 

Plister 

Veronika 

Bättre effekt 

Ca samma effekt 

Sämre effekt 

Strategier med Fenix krävs 
för bra effekt på viol 



Risk för skada:  

• Erfarenheter från försök i Danmark och Sverige i lök och purjolök med olika 
bromoxynil-haltiga produkter har visat att det finns risk för skador på grödan.  

• Buctril EC 225 bör därför användas med försiktighet till dess att det finns fler 
erfarenheter av användning på olika jordtyper och under olika tillväxtbetingelser.  

 

• Buctril EC 225 ska användas när grödan är i god tillväxt.  

• Risken för skador är störst vid varmt väder och hög ljusinstrålning 

• Risken minskar genom att använda stora droppar vid behandling eller välja 
kvällskörning 

• Använd höga vattenmängder (ca 300 l/ha), framförallt vid behandling i sena 
stadier 

• Använd mycket låga doser om det finns risk för frost de närmaste dagarna  
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