
Bredverkande ogräslösning
- I höstvete, råg och rågvete

  Har mycket god effekt mot de allra viktigaste 
ogräsarterna  som kan orsaka stora skörde- 
förluster - vitgröe, åkerven och rajgräs,  
- snärjmåra, baldersbrå, våtarv och spillraps

  Effekt även vid låga temperaturer.

  Huvudstrategi om man inte höstbekämpat.
  Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete. 
  Endast för vårbehandling.
  Upptag sker till största del via bladen och sedan 

sker en systemisk transport i ogräsplantorna.  

     Rekommendation

Höstvete och rågvete
Vårbekämpning 
0,05 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Atlantis OD 
+ 0,5 l/ha Mero
Vid behov förstärk för breddad effekt och vid stora 
ogräs

Råg
0,045 l/ha Hussar OD + 0,45 l/ha Atlantis OD
+ 0,5 l/ha Mero

     Utvecklingsstadium gröda

Behandling med Atlantis Komplett i höstvete, råg och 
rågvete, enligt angiven rekommendation, kan ske på 
våren från begynnande tillväxt fram till och med DC 
30. Maxdos för Atlantis OD vid vårbehandling i råg är 
0,45 l/ha.

Atlantis Komplett

www.cropscience.bayer.se

Optimal behandlingstidpunkt

  Mest effektiv på små ogräs i god tillväxt 

  Optimal effekt fås mellan 2-bladsstadiet och 
fram till antingen mitten av bestockningen 
för gräsogräs, eller 6-bladsstadiet för ört-
ogräs

  Atlantis Komplett kan användas från det att 
tillväxten startar och dagstemperaturen är 
över 5°C

  Undvik behandling i perioder med nattfrost
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Förstärkt ogräseffekt

Atlantis Komplett kan kompletteras med 
följande produkter:
MCPA – mot ex. tistel eller blåklint 
Diflufenikanprodukter– mot viol och 
veronika
Ally- mot gullkrage

Blandbarhet

  Atlantis Komplett är blandbar med 
fungicider som Stereo och Tilt samt 
bladgödsel som Mangan 235 och 
Mantrac Pro.

  Atlantis Komplett rekommenderas inte 
i blandning med Ally Class eller Event 
Super. 

  Atlantis Komplett får blandas med  
max 1,0 l/ha Cycocel plus.

Efterföljande gröda

Atlantis Komplett bryts snabbt ner i jorden 
och därmed kan alla konventionella lantbruks-
grödor odlas året efter behandling. Efter en 
torr sommar rekommenderas plöjning före 
sådd av höstraps.

Effektschema

*Kostnad normal trafikavgift

BAYER AGRO APP
Vill du ha laminatet i din 
smartphone eller i din läsplatta? 
Ladda ner vår app. Här hittar 
du även våra filmer, 
blandningstabeller etc.

Scanna koden eller skicka ett sms 
med texten BAYER APP till 72777 

www.cropscience.bayer.se

Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. 
Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Mars 2015.

För registrerade varumärke se sidan 103 i vår produktkatalog.

Kärrgröe XX(X)
Rajgräs XXX
Vitgröe XXX
Åkerven	 XXX

Mycket god effekt, >90%
God effekt, 70–90%
Måttlig effekt, 40–70%
Svag effekt, <40%

Örtogräs 0,05 l + 0,5 l

Gräsogräs 0,05 l + 0,5 l
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Baldersbrå		vårgrodd
Baldersbrå		höstgrodd
Blåklint
Dån-arter	
Förgätmigej 
Gatkamomill	
Gullkrage	
Harkål	
Jordrök	
Korsört	
Lomme	
Molke	
Penningört	
Pilört 
Plister
Snärjmåra	
Spillraps 
Svinmålla	
Trampört 
Vallmo	
Vicker	
Viol	
Våtarv	
Åkerbinda	
Åkergyllen
Åkerkulla	
Åkerrättika	
Åkersenap
Åkerspergel
Åkertistel
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