
Bayer AB

Kometvägen 1

245 32 Staffanstorp

P
R

O
D

U
K

T
K

A
TA

LO
G

   2
019

B
A

Y
E

R 2019PRODUKT
KATALOG





3

GENERELL PRODUKTINFORMATION

Karensdagar  118

Klassificerings- och märkningsinformation  121

Utformning av växhus  132

Utformning av tunnelodling 132

Villkorstabell  132

Effektschema alla fungicider 132

Utvidgat produktgodkännande för mindre 

användningsområden   133

Blandbarhet   140

Blad- och/eller jordverkan  141

Vad innebär förkortningen i produktnamnet?  142

Beräkningstabell för preparatmängd och koncentration 142

Slåtter- och betesvallinsådd- vad är möjligt att så? 143

Fånggröda på våren- vad är möjligt att så? 144

Immaterialrätt  145

Odlarrisk  145

Miljö och insamling  145

Rengöring av vanlig lantbruksspruta  146

Varumärken  146

Om produktkatalogen  146

KONTAKT

Kontaktpersoner och adresser  5

UTVECKLINGSSTADIER

Stråsädens utvecklingsstadier    6

Potatisens utvecklingsstadier  7

Oljeväxternas utvecklingsstadier 7

NYHET

NYHET

NYHET

BAYERS PRODUKTKATALOG 2019

PRODUKTER

Aliette 80 WG 8 Fungicid
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Aviator Xpro 23 Fungicid
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Använd växtskyddsmedel med försiktighet. 

Läs alltid etikett och produkt information före användning. 

Observera alla varningsfraser och symboler.

BUSINESS MANAGER
Mats Andersson

Mobil 070-567 16 77
mats.and ersson@bayer.com

KONTAKTPERSONER OCH ADRESSER

BUSINESS SUPPORT MANAGER
Stefan Hansson

Mobil 076-145 99 04
stefan.hansson@bayer.com

MARKNADSFÖRING
Elise Georgson 

Mobil 070-985 14 53
elise.georgson@bayer.com

VERKSAMHETSADRESS
Bayer AB
Kometvägen 1
245 32 Staffanstorp 

BAYER CROP SCIENCE PÅ INTERNET

På vår hemsida finns säkerhetsdatablad och övrig aktuell information: www.cropscience.bayer.se

BUSINESS SUPPORT MANAGER
Marcus Pedersen  

Mobil 072-369 82 32
marcus.pedersen@bayer.com

BUSINESS SUPPORT MANAGER
Lisa Rydenheim

Mobil 076-867 71 25 
lisa.rydenheim@bayer.com

LEVERANSSERVICE
Sigrun P. Petersen

Tel 0045 4523 5135
Fax 0045 4523 5262
sigrun.petersen@bayer.com

FAKTURERINGSADRESS
Bayer AB
c/o Invoice reception point
D-51368 Leverkusen, Germany
Organisationsnummer: 556051-3870
Referens ska anges, kontakta vår personal
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DC Beskrivning DC Beskrivning

0-9 Groning 50-59 Axgång 

10-19 Groddplantans utveckling 53 1/4 av axet/vippan framme 

20-29 Bestockning 55 Halva axet/vippan framme 

21 Huvudskott och 1 sidoskott 57 3/4 av axet/vippan framme 

25 Huvudskott och 5 sidoskott 59 Hela axet/vippan framme 

30-39 Stråskjutning 60-69 Blomning 

30 Bladslidorna förlängs, ännu ingen nod bildad 61 Begynnande blomning 

31 1 nod bildad 65 Pågående blomning 

32 2 noder bildade 69 Avslutad blomning 

37 Flaggbladet just synligt 

39 Flaggbladets slida just synlig 80-89 Degmognad 

40-49 Axets vidgning 

41 Flaggbladets slida växer ut 90-92 Skördemognad

43 Flaggbladets slida börjar vidgas 

45 Flaggbladets slida är vidgad 

47 Flaggbladets slida öppnar sig 

49 Axets första agnar eller borstspetsar just synliga 

STRÅSÄDENS UTVECKLINGSSTADIER

0-9 3729 5921 4931 6910-13 3930 6125 5132 71-92
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DC Beskrivning DC Beskrivning

08 Skott växer mot markytan 51 Första individuella knopparna synliga i första blomställningen

09 Skott växer genom markytan 60 Första blomman utslagen

10 Första bladen börjar utvecklas 70 Fruktutveckling

13 Tredje bladet på huvudstjälken utvecklat (> 4 cm) 80 Mognad

31 Grödan börjar täcka raderna. 10 % av plantorna täcker raderna 92 Bladen börjar gulna

40 Begynnande knölbildning 97 Blad och stjälkar vissnar

OLJEVÄXTERNAS UTVECKLINGSSTADIER

DC Beskrivning DC Beskrivning

0-9 Groning 61 10 % av knopparna på toppskotten blommar

10 Hjärtbladen helt utvecklade 63 30 % av knopparna på toppskotten blommar

12 2 örtblad utvecklade 65 Full blom 50 % av knopparna på toppskotten blommar, äldre 
kronblad faller

14-18 4-8 örtblad utecklade 69 Blomningen avslutad

31 1 internod synligt förlängd 71 10 % av skidorna har nått full storlek

33 3 internoder synligt förlängda 75 50 % av skidorna har nått full storlek

50 Blomknoppar finns, täckta av blad mitt i bladrosetten 79 Nästan alla skidor har nått full storlek

51 Knoppar synliga ovanifrån 80 Fröna har full storlek men är gröna

55 Toppskottet; individuella blomknoppar synliga men fortfarande 
slutna

85 50 % av skidorna är mogna

57 Sidoskotten; individuella blomknoppar synliga men fortfarande 
slutna

89 Full mognad, nästan alla skidorna är mogna

60 Första blommorna utslagna

POTATISENS UTVECKLINGSSTADIER

9 15 59 7911 35 65 91-93 95-97

0 10-18 30-33 51-57 61-69 81-89
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar, sallat och gurka samt prydnadsväxter i växthus. 
All annan användning är otillåten, om den inte särskilt tillåtits. 

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 133

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare Behandlings-
utrustning/

metod

Tidpunkt, 
utvecklings-

stadium

Maxdos/
behandl.

Max antal 
behandl.

Behandlings-
intervall 
(dygn)

Vätskemängd Karenstid 
(dygn)

Sallat i 
växthus*3

Pythium spp Inblandning i 
substrat

Före sådd/ 
plantering

0,7 kg/m3 1 - 10-20 l/m3 14

Sallat på friland Sallats-
bladmögel

Sprutning Före/efter 
utplantering

3 kg/ha 4 7-14 400-600 l/ha 14

Jordgubbar Kronröta 
Rödröta

Rotdoppning Före 
utplantering

0,3 kg/ha*1 1 - - 42

Jordgubbar på 
friland

Kronröta 
Rödröta

Sprutning Efter 
utplantering

4 kg/ha 3 20-30 800-1000 l/ha 42

Gurka Gurkbladmögel Sprutning Vid risk för 
angrepp

4 kg/ha 4 8-14 800-1000 l/ha 3

Prydnadsväxter  
i växthus*3

Rotbrand 
Rotrötor

Utvattning/ 
doppning

Före/efter 
plantering

10 g/m2*2 3 7-10 2 l/m2 -

*1 Max 0,3 kg produkt/ha eller 100 liter 0,3 %-ig lösning till plantor för 1 ha
*2 Max 10 g/m2 eller max 2 liter 0,5 %-ig lösning/m2
*3 Utformning av växhus se sida 132

VERKSAM BESTÅNDSDEL  FORMULERING
Fosetylaluminium 80 vikt-%.  WG, vattendispergerbart granulat.

VERKNINGSSÄTT
Fosetylaluminium tilllhör den kemiska gruppen fosfonater (FRAC-kod 33).
Fosetylaluminium är systemiskt och tas snabbt upp av både rötter och blad. Substansen transporteras både uppåt och 
nedåt i växten, speciellt till tillväxtpunkterna. Därigenom blir nya blad och rötter bäst skyddade. Verkar direkt mot svam-
pen genom att förhindra sporgroning, hyfpenetrering, mycelutveckling och sporbildning. Verkar även indirekt genom att 
stimulera växtens naturliga försvarsmekanismer. Har viss kurativ verkan. Bästa effekt fås dock vid förebyggande behand-
ling, strax före angrepp.

ANVÄNDNING
Effekten av Aliette WG 80 är god mot äggsporsvampar (Oomycetes), speciellt mot arter inom släktena Phytophthora, 
Pseudoperonospora, Bremia, Pythium och Peronospora. Mycket god/god effekt fås mot följande sjukdomar:

Svampsjukdom Kultur

Svenskt namn Latinskt namn

Rödröta Phytophthora fragariae Jordgubbar

Kronröta Phytophthora cactorum Jordgubbar, prydnadsväxter

Rotrötor Phytophthora spp Prydnadsväxter

Gurkbladmögel Pseudoperonospora cubensis Frilandsgurka, växthusgurka

Sallatsbladmögel Bremia lactucae Sallat

Rotbrand Pythium spp Prydnadsväxter

Aliette 80 WG
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4048
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Aliette 80 WG

REKOMMENDATION

Kultur Svamp- 
sjuk dom Situation Applicerings- 

 teknik Dos1 Vatten mängd Tidpunkt

Jordgubbar,  
nya plantor

Rödröta 
Kronröta

Med rotdoppning
Doppning2  
(bara rötterna) 0,20-0,30 % - Strax före plantering, doppa under 15-30 

minuter (max).

Bandsprutning 4 kg/ha 800-1 000 l/ha 4 veckor efter plantering.

Utan rotdoppning Bandsprutning 4 kg/ha 800-1 000 l/ha
23 veckor efter plantering, när plan-
torna är väl rotade. Upprepa 20-30 dagar 
senare. 

Höst Bandsprutning 4 kg/ha 800-1 000 l/ha Cirka 1:a september eller tidigare vid 
angrepp.

Jordgubbar,  
etablerade

Rödröta 
Kronröta

Vår Bandsprutning 4 kg/ha 800-1 000 l/ha Våren, när tillväxten börjat.

Höst Bandsprutning 4 kg/ha 800-1 000 l/ha Cirka 1:a september eller tidigare vid 
angrepp.

Frilandsgurka Gurkblad mögel

Förebyggande, 
strax före angrepp Sprutning 3-4 kg/ha3 800-1 000 l/ha

Vid risk för angrepp, normalt från juli 
månad. Ytterligare behandlingar med 
8-14 dagars  
mellanrum.

Vid utfärdad blad-
mögelvarning

Sprutning 4 kg/ha 800-1 000 l/ha Omedelbart.

Sprutning 3-4 kg/ha 800-1 000 l/ha Upprepa 8 dagar senare om smittotrycket 
är högt.

Växthusgurka Gurkblad mögel Förebyggande 
behandling Sprutning 0,3-0,4 % 1.000 l/ha Vid kraftigt smittotryck upprepas behand-

lingen med 10 dagars intervall.

Sallat

Pythium spp Växthus 

Jordinblandning4, 
sommar 0,3-0,5 kg/m3

10-20 l/m3 Strax före sådd/plantering.
Jordinblandning4, 
vinter 0,5-0,7 kg/m3

Sallats blad mögel

Friland, fö re  
utplantering5 Sprutning6 3 kg/ha 400-600 l/ha Strax före utplantering.

Friland, efter  
utplantering Sprutning6 3 kg/ha 400-600 l/ha

1 vecka efter plantering, när plantorna 
rotat sig och har 4-6 blad. 
Behandla med 7-14 dagars intervall.

Prydnadsväxter Rotbrand 
Rotrötor

Allmänt7 Vattning 0,05-0,10 % 5-10 l/m2 Före eller efter plantering. 

Poinsettia m fl. Sprutvattning 0,25-0,50 %8 2 l/m2
Strax före angrepp. 
Behandling upprepas eventuellt efter 10 
dagar.

Orkidé Sprutvattning 0,125 % 2 l/m2
Strax före angrepp. 
Behandling upprepas eventuellt efter 10 
dagar.

1  Dos i kg/ha gäller bredsprutning. Vid bandsprutning, justera dosen efter radavstånd och band-
bredd. I växthus anges ofta sprutvätskans koncentration. Dosen 3-4 kg/ha motsvarar cirka 0,30-
0,40% koncentration om bladen sprutas till avrinning. 
2  Ej (eller nyligen) avfrostade plantor tål ej doppning. 
3  Vid bekämpning av gurkbaldmögel bör Aliette WG 80 ingå i strategi med andra medel. Den högre 
dosen används vid kraftig bladmassa och/eller tillväxt.  
4  Inblandning i odlingssubstrat ska ske inomhus med hjälp av automatisk utrustning. Slamma upp 
medlet i vatten som sedan blandas in i väl fuktad jord. 

5  Behandlas i lådor före utplantering. 
6  Eftervattna med 5-10 mm vatten efter en timme. Då uppnås bästa effekt och 
risken för skador minskas. Om det ej är möjligt att vattna - blanda i 1 kg/ha 
släckt kalk (Ca(OH)2) i sprutvätskan före utsprutning. 
7  T.ex. Azalea, Begonia, Chrysanthemum, Poinsettia, Saintpaulia, Gloxinia och 
Tulipa. Peperomia och äldre sorter av Gerbera tar skada. Azalea tål max 6 g/
m2 av Aliette WG 80. 
8  Den lägre dosen vid små plantor och låg infektion.

Se sida 142 för koncentrationstabell. 

BLANDBARHET
Blandning med koppar och kväveprodukter avråds då det kan ge skador. Aliette WG 80 är inte blandbar med produkter 
innehållande olja eller svavel.

JORDARTENS BETYDELSE
Vid normal jordinblandning varar effekten 1-3 månader. Låg dos samt hög ler- och mullhalt förkortar verkningstiden. För 
svampar som delvis sprids via marksmitta, t.ex. rödröta, betyder fältets dränering mer än jordarten. Fuktiga och dåligt 
dränerade jordar gynnar smittspridning.
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Aliette 80 WG

VÄDRETS BETYDELSE
Effekten blir bäst om upptorkningen sker långsamt. Behandla därför vid hög luftfuktighet, helst på kvällen. Ljusintensiteten 
är då också lägre vilket minskar risken för skador, speciellt i sallat. Regnfritt 1 timme efter behandling räcker. Aliette WG 
80 går bra att använda ner till +3 ̊ C. Vid lägre temperatur ska behandling inte utföras, eftersom tillväxt och upptag avstan-
nat.

SPRUTTEKNIK
Var noga med att behandla hela fältet/odlingen. Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. frost, torka, vatten-
skada, näringsbrist m m. Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Vid användning av traktorspruta, anpassa 
hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täck-
ning av plantorna. Behandlade områden bör inte beträdas förrän sprutvätskan är helt intorkad.
I fältodling (sallat, gurka) används vanlig lantbruksspruta. I odlingar där god täckning är avgörande för resultatet rekom-
menderas ett vanligt spaltspridarmunstycke. Vid mindre fördelaktiga sprutförhållande (lätt vind) används LowDrift mun-
stycken. I odlingar där rotverkan önskas, (jordgubbar) används bandspruta. 
Vid sprutning i växthus används en koncentration på 0,3-0,4 % och 100 l vatten/1000 m2.

TILLREDNING AV SPRUT- RESPEKTIVE DOPPVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta eller kärl avsett för doppning. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. 
Stå med sprutan/kärlet på biobädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden 
och tillsätt Aliette WG 80 under omrörning tillsammans med resterande vattenmängd. Rör om sprut- eller doppvätskan 
kontinuerligt under både transport och sprutning respektive doppning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING SE SIDA 146

RESISTENS
Aliette 80 WG innehåller fosetylaluminium som tilllhör den kemiska gruppen fosfonater (FRAC-kod 33).
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
en annan verkningsmekanism.
Inget bekräftat fall av resistens mot fosetylaluminium har uppkommit i praktiken trots användning sedan 1978.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 121

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 1 x 6 kg.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte Utvecklings- 
stadium

Högsta dosering  
per behandling

Högsta antal 
behandlingar per säsong

Behandlingsintervall 
(dygn)

Karenstid 
(dygn)

Höstvete Mot svampangrepp DC 30-61 1,08 l/ha 1 - -

Vårvete Mot svampangrepp DC 30-61 1,15 l/ha 2 14 -

Råg, rågvete, 
korn och havre

Mot svampangrepp DC 30-61 1,15 l/ha 1 - -

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Bixafen 65 g/l     EC, emulsionskoncentrat
Fluopyram 65 g/l
Protiokonazol 130 g/l

VERKNINGSSÄTT
Ascra Xpro består av tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper:
•  Bixafen tillhör kemiska gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC-kod 7). Bixafen hämmar respirationen i svampens celler.
•  Fluopyram tillhör kemiska gruppen pyridinyl-etyl-benzamider (FRAC-kod 7). Fluopyram hämmar respirationen i svam-

pens celler.
•  Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens 

cellmembran.
Kombinationen av de tre aktiva substanserna betyder att Ascra Xpro verkar både förebyggande och kurativt mot en  
lång rad svampsjukdomar. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen.  
Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Ascra Xpro bör användas vid begynnande angrepp  
eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. I vårvete finns möjlighet till upprepad behandling  
med Ascra Xpro. 
Verkningstiden för Ascra Xpro beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium, tillväxthastighet, 
infektionstryck och väderförhållanden. 
Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten. 
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Ascra Xpro
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5272
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Ascra Xpro

REKOMMENDATION 
Ascra Xpro är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd. Kombinationen av 
de tre aktiva substanserna ger ett brett effektspektrum mot olika svampsjukdomar i stråsäd. 

REKOMMENDATIONER FÖR ASCRA XPRO MOT SVAMPSJUKDOMAR I RESPEKTIVE STRÅSÄDESSLAG

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Höstvete Mjöldagg, gulrost, brunrost Vid första symptom 0,7-1,08

Svartpricksjuka, brunfläcksjuka Som del av skydd av flaggblad och ax. Baserat på prognos eller vid 
begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-61.

0,75-1,08

Vetets bladfläcksjuka (DTR) Behov för tidig behandling kan uppstå i högriskfält. Dessa kännetecknas 
framförallt av reducerad jordbearbetning och intensiv veteodling.  

Fluopyram ger en förstärkt effekt.

0,75-1,08

Vårvete Mjöldagg, gulrost, brunrost Vid första symptom 0,7-1,15

Svartpricksjuka, brunfläcksjuka Som del av skydd av flaggblad och ax. Baserat på prognos eller vid 
begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-61.

0,7-1,15

Vetets bladfläcksjuka (DTR) Behov för tidig behandling kan uppstå i högriskfält. Dessa kännetecknas 
framförallt av reducerad jordbearbetning och intensiv veteodling. 

0,7-1,15

Korn Kornrost, mjöldagg, sköldfläcksjuka,  
kornets bladfläcksjuka

Baserat på varning eller vid begynnande angrepp. Oftast från DC 37-39. 
Höstkorn kan ha behov för intensivare och tidigare behandling.

0,5-0,75

Ramularia Ofta senare infektion än de vanliga kornsjukdomarna. 0,6-1,15

Havre Mjöldagg, rost, havrens bladfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,5-1,0

Råg Mjöldagg, rost, sköldfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,6-1,0

Rågvete Mjöldagg, rost, svartpricksjuka, brunfläcksjuka 
sköldfläcksjuka

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,75-1,15

EFFEKTSCHEMA ASCRA XPRO

Sjukdom

Svartpricksjuka 

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg 

Gulrost 

Brunrost 

Sköldfläcksjuka 

Kornets bladfläcksjuka 

Kornmjöldagg 

Kornrost 

Ramularia 

Havrens bladfläcksjuka 

Axfusarios

Effekt

4,5

4

4

4,5

4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4

-

För effektschema alla fungicider, se sida 132. Källa officiella och interna försök.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140.
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Ascra Xpro

VÄDRETS BETYDELSE
Ascra Xpro används optimalt när temperaturen är 15-18 °C. Lägsta temperatur för effekt är 6 °C. Snabbast upptag och 
fördelning av Ascra Xpro sker vid behandling på saftspända plantor. Undvik att behandla under extrema väderförhållan-
den, t.ex. torka, starkt solsken och över 25 °C. Ascra Xpro är regnfast till 100 % efter 1 timme.

SPRUTTEKNIK
Under normala sprutförhållande kan spaltspridaremunstycken användas. Vid behov kan de bytas ut mot motsvarande 
Lowdrift munstycke. Vid behandling av täta grödor kan vattenmängden ökas och körhastigheten sänkas för att förbättra 
nedträngning av sprutvätskan. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt med god täckning av plantorna. Anpassa has-
tigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.
Utprovningen av Ascra Xpro är utförd med konventionell sprutteknik, effekten av luftassisterade sprutor bör därför prö-
vas fram av användaren. I många situationer är det möjligt att rekommendera en lägre dosering än den maximalt god-
kända. Vid användning av lägre dosering, skall hänsyn tas till den gällande svampsjuk-domen och dess utveckling, grö-
dans storlek, samt övriga behandlingar. Användning av reducerad dosering förutsätter tidsmässigt lämplig behandling. 
Bäst effekt uppnås vid optimala betingelser.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN 
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden låt omröringen vara igång och 
tillsätt långsamt den uppmätta mängden Ascra Xpro i sprutans preparatpåfyllare samtidigt med vattenpåfyllning. Fyll på 
resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport 
och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING SE SIDA 146 

YTTERLIGARE VILLKOR SE SIDA 132

RESISTENS
Ascra Xpro innehåller tre aktiva substanser. Bixafen och fluopyram tillhör FRAC- kod 7, som ligger i riskgruppen medel till 
hög för att utveckla resistens. Det förligger dock ingen fullständig korsresistans mellan de två substanserna. Protiokonazol 
tillhör FRAC- kod 3 som ligger i riskgruppen medel för att utveckla resistens.
Upprepad användning av samma preparat eller preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i utveckling av 
resistens. För att undvika detta, rekommenderas, att med jämna mellanrum använda preparat med andra verkningsme-
kanismer, antingen i form av tankblandning, eller genom att skifta preparat med jämna mellanrum.
Ascra Xpro får maximalt användas två gånger per säsong i vårvete. I övriga spannmålsgrödor får Ascra Xpro enbart 
användas en gång per säsong.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

ÖVRIGT

Lagring Förvaras frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. 
Bör förvaras i ett torrt, kallt och välventilerat utrymme.

Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.



14

A
T

L
A

N
T

IS
 O

D
   /   H

ER
B

IC
ID

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling Maxdos,

totalt
 /ha

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete, råg, 
rågvete

Gräsogräs och örtogräs Höst DC 10-12 0,75 l/ha 1 - 150-200 - -

Höstvete, rågvete Gräsogräs och örtogräs Vår till och med DC 30 0,9 l/ha 1 - 150-200 - -

Råg Gräsogräs och örtogräs Vår till och med DC 30 0,45 l/ha 1 - 150-200 - -

VERKSAM BESTÅNDSDEL  FORMULERING
Mesosulfuronmetyl 10 g/l.   OD, oljedispersion
Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.

ÖVRIG BESTÅNDSDEL 
Mefenpyrdietyl 30 g/l (safener).

VERKNINGSSÄTT 
Atlantis OD innehåller de verksamma beståndsdelarna mesosulfuronmetyl samt jodosulfuron, som båda tillhör gruppen 
sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största delen via 
bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de vik-
tiga aminosyrorna isoleucin och valin. 
Efter upptag stannar ogräsets tillväxt inom några få dagar. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta växtdelarna, 
och ogräset börjar sloka. Nedvissning sker inom 4-6 veckor efter behandling. Gräsogräs kan stå kvar i botten av grö-
dan under en längre tid som små, starkt mörkgröna plantor, dessa plantor tar dock ej upp näring eller påverkar grödan.
Atlantis OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas.

REKOMMENDATION 
Atlantis OD är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum av gräsogräs, samt även effekt på några vik-
tiga örtogräs. Atlantis OD kan användas till ogräsbekämpning i höstvete, höstråg och rågvete, såväl till höst- som vårbe-
handling. 
Dosering Atlantis OD ska användas i doseringar från 0,5 l-0,9 l/ha beroende på ogräsart, gröda, blandningspartner och 
spruttidpunkt. I blandning med Hussar Plus OD kan dosen reduceras. En blandning av 100 ml Hussar Plus OD + 0,4 l 
Atlantis OD + 0,5 l Renol ger en mycket bred och effektiv vårbekämpning av gräsogräs (vitgröe, åkerven, kärrgröe) och 
en bred effekt på örtogräs. 

Atlantis OD
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2L – Regnr: Atlantis OD 4838 Hussar OD 4852
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EFFEKTSCHEMA ATLANTIS OD HÖST

Örtogräs 0,5 l/ha 0,75 l/ha

xxx = mycket god effekt, >90 %,
xx = god effekt, 70-90 %,
x = måttlig effekt, 40-70 %,
- = svag effekt, <40 %

Baldersbrå xx xxx

Lomme xxx xxx

Raps xx xxx

Snärjmåra x x

Våtarv xxx xxx

Gräsogräs

Kärrgröe xx(x) xxx

Kärrkavle xx xxx

Rajgräs xx xxx

Renkavle* xx xxx

Vitgröe xx(x) xxx

Åkerven xxx xxx

EFFEKTSCHEMA ATLANTIS OD VÅR 

Örtogräs 0,3 l/ha 0,5 l/ha 0,7 l/ha 0,9 l/ha

xxx = mycket god effekt, >90 %,
xx = god effekt, 70-90 %,
x = måttlig effekt, 40-70 %,
- = svag effekt, <40 %

Baldersbrå x xx xx xxx

Lomme xx xxx xxx xxx

Raps x xx xx xxx

Snärjmåra x xx xx xx

Våtarv xx xxx xxx xxx

Gräsogräs

Kärrgröe x(x) xx xxx xxx

Kärrkavle x xx xx xxx

Rajgräs x xx xxx xxx

Renkavle* x xx xx(x) xxx

Vitgröe xx xx(x) xxx xxx

Åkerven xx xxx xxx xxx

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Atlantis OD är mest effektivt på små ogräs i god tillväxt. Atlantis OD kan användas på hösten från att ogräset kommit 
upp och fram till så länge det är tillväxt i ogräs och gröda. På våren kan Atlantis OD användas från det att tillväxten star-
tar och dagstemperaturen är över 5 °C, dock ej i perioder med frost. Atlantis OD kan användas fram till och med DC 30.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 130. Vid blandning med CCC tillsammans med Atlantis OD, så gäller att ingen olja eller vätme-
del skall tillsättas om dosen av CCC är högre än 1,0 l/ha. Atlantis OD rekommenderas inte i blandning med Ally Class 50 
WG eller Event Super.

JORDARTENS BETYDELSE
Atlantis OD är ett primärt bladverkande preparat och jordarten har därför mindre betydelse. 
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VÄDRETS BETYDELSE
Atlantis OD ska användas när det är tillväxt i ogräs och gröda och dagstemperaturen är över 5 °C. Lugnt väder och god 
tillväxt i ogräsplantorna, främjar en snabb och god effekt. Atlantis OD är regnfast efter 4 timmar. Vid kraftig dagg kan en 
behandling resultera i avrinning av sprutvätska och effekten kan nedsättas eller helt utebli. Därför bör behandling ske först 
efter att daggen torkat in. Undvik behandling i perioder med nattfrost. 

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Höstbehandling: I höstbehandlad gröda som utvintrat kan vårkorn och vårvete sås efter en lättare jordbearbetning. På 
hösten kan valfri lantbruksgröda odlas. 
Vårbehandling: Om behandlad gröda utgår kan vårkorn och vårvete sås efter en lättare jordbearbetning och om det gått 
minst 15 dagar efter behandling med Atlantis OD. Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstolje-
växter. Harvning räcker under normala förhållanden. Året efter en behandling kan alla lantbruksgrödor odlas.

FÅNGGRÖDOR OCH VALLINSÅDDER, SE SIDA 144

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. 
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Långsam 
körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. Munstycken som 
ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre 
träff/täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av 
luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren. Atlantis OD används normalt utan tillsats av additiv, men 
en tillsats av 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja kan ge ett säkrare upptag och effekt.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Det är viktigt att Atlantis OD omskakas väl före blandning.
Produkten kan under lagring bli tjockflytande, men skakas lätt upp till tunnflytande konsistens. 
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt Atlantis OD under 
omrörning. Fyll på resterande vattenmängd. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
• Atlantis OD kan ej användas i höstkorn, vårkorn, vårvete eller havre
• Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, värme, frost, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 121

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar med 5 liter.  
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖRPACKNING: SAMPACK
Atlantis Komplett levereras som Atlantis OD, Hussar OD samt Mero aktiveringsolja.
Produkterna ska tankblandas enligt följande:

Atlantis Komplett Atlantis OD Hussar OD Mero

1 ha 0,5 l 0,050 l 0,5 l

ANVÄNDNINGSVILLKOR  
ATLANTIS OD DÅ DEN INGÅR I ATLANTIS KOMPLETT

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling Maxdos,

totalt
 /ha

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete, rågvete Gräsogräs och örtogräs Vår till och med DC 30 0,9 l/ha 1 - 150-200 - -

Råg Gräsogräs och örtogräs Vår till och med DC 30 0,45 l/ha 1 - 150-200 - -

HUSSAR OD DÅ DEN INGÅR I ATLANTIS KOMPLETT

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling Maxdos,

totalt
 /ha

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete, rågvete 
och råg

Gräsogräs och örtogräs DC 0-30 0,075 l/ha 1 - 150-200 - -

VERKSAM BESTÅNDSDEL      FORMULERING
Atlantis OD Mesosulfuronmetyl 10 g/l. Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.  OD, oljedispersion.
Hussar OD Jodsulfuronmetyl-natrium 100 g/l.

ÖVRIG BESTÅNDSDEL 
Mefenpyrdietyl (safener)
Mero Vegetabilisk vattenlöslig olja.

VERKNINGSSÄTT 
Atlantis Komplett i blandning innehåller de aktiva substanserna mesosulfuron-methyl och jodosulfuron som båda tillhör 
gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALShämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största 
del via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de 
viktiga aminosyrorna isoleucin och valin.
Efter upptag stannar ogräsets tillväxt inom några få dagar. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta växtdelarna 
och ogräset börjar sloka. Nedvissning sker inom 2-4 veckor efter behandling.
Gräsogräs kan stå kvar i botten av grödan under en längre tid som små, starkt mörkgröna plantor, dessa plantor tar dock 
ej upp näring eller påverkar grödan. De två blandningskomponenterna innehåller en s.k. safener som gör att grödan inte 
påverkas.
Vid användning av Atlantis Komplett är det viktigt att ogräset är i tillväxt för att de aktiva substanserna ska tas upp och 
transporteras till ogräsets tillväxtpunkter.

Atlantis Komplett
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2L – Regnr: Atlantis OD 4838 Hussar OD 4852
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Atlantis Komplett

REKOMMENDATION
Atlantis Komplett används vid vårbehandling i höstvete, rågvete och råg och har bred effekt mot både gräs- och örtogräs. 
Atlantis Komplett har mycket god effekt mot bland annat vitgröe, åkerven, rajgräs, snärjmåra, baldersbrå, våtarv och spill-
raps. Se effektschema för mer information.

DOSERING 
Höstvete, och rågvete
Vår till och med DC 30 0,5 l/ha Atlantis + 0,05 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Mero
Råg
Vår till och med DC 30 Max 0,45 l/ha Atlantis + 0,045 l/ha Hussar OD + 0,45 l/ha Mero

EFFEKTSCHEMA

Höstvete och Rågvete Obs! Råg (0,45 l/ha Atlantis är maxdos i råg) 0,5 l/ha Atlantis + 0,05 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Mero

Ogräs Effekt Ogräs Effekt
Baldersbrå XXX Kärrgröe XX(X)

Blåklint - Rajgräs XXX

Dån-arter XXX Vitgröe XXX

Förgätmigej XX Åkerven XXX

Jordrök -

xxx = mycket god effekt, >90 %
xx = god effekt, 70-90 %
x = måttlig effekt, 40-70 %
- = svag effekt, <40 %

Kamomill XXX

Korsört XX

Lomme XXX

Målla XXX

Penningört XXX

Pilört XXX

Plister XX

Raps XXX

Snärjmåra XXX

Trampört XX

Vallmo XXX

Veronika X

Viol X

Våtarv XXX

Åkerbinda XX

Åkersenap XXX

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140. Vid blandning med CCC tillsammans med Atlantis Komplett, så gäller att ingen olja eller 
vätmedel skall tillsättas om dosen av CCC är högre än 1,0 l/ha. Atlantis Komplett rekommenderas inte i blandning med 
Ally Class 50 WG eller Event Super. 

JORDARTENS BETYDELSE
Atlantis Komplett är ett primärt bladverkande preparat och jordarten har därför mindre betydelse.

VÄDRETS BETYDELSE
Atlantis Komplett ska användas när det är tillväxt i ogräs och gröda och dagstemperaturen är över 6-8 °C. Lugnt väder 
och god tillväxt i ogräsplantorna, främjar en snabb och god effekt.
Atlantis Komplett är regnfast efter 4-6 timmar. Vid kraftig dagg kan en behandling resultera i avrinning av sprutvätska 
och effekten kan nedsättas eller helt utebli. Därför bör behandling ske först efter att daggen torkat in. Undvik behandling 
i perioder med nattfrost.
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Atlantis Komplett

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Om behandlad gröda utgår kan vårkorn och vårvete sås efter en lättare jordbearbetning och om det gått minst 15 dagar 
efter behandling med Atlantis Komplett. Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstoljeväxter. 
Harvning räcker under normala förhållanden. Året efter en behandling kan alla lantbruksgrödor odlas.
Vår till och med DC 30 0,5 l/ha Atlantis + 0,05 l/ha Hussar OD + 0,5 l/ha Mero

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplan-
torna. Långsam körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. 
Munstycken som ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på 
grund av risk för sämre träff/täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell spruttek-
nik. Ogräseffekten av luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren.
Duschkvalitet: fin till medium

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på tät platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt långsamt den upp-
mätta mängden Atlantis Komplett under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspart-
ner. Olja tillsätts till sist. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undvika detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning eller genom att skifta preparat.
Observera att odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.
•  En behandling med Atlantis Komplett kan under ogynnsamma förhållanden ge en övergående gulfärgning av grödan/

viss stråförkortning. Detta ger normalt ingen påverkan på skörden.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 121

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Förpackning 5 liter Atlantis OD + 0,5 liter Hussar OD + 5 liter Mero.  
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÖR ATTRIBUT TWIN PLUS
Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖRPACKNING: SAMPACK
Attribut Twin Plus levereras som en sampack med Attribut SG 70 och Hussar Plus OD samt Mero aktiveringsolja. De två 
komponenterna Attribut SG 70 och Hussar Plus OD skall alltid tankblandas.

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR ATTRIBUT SG 70

Gröda Syfte
Tillåten behandling

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete och 
vårvete

Mot ogräs Vårbehandling DC 10-32 60 g/ha 1 - 150-200 -

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR HUSSAR PLUS OD DÅ DEN INGÅR I ATTRIBUT TWIN PLUS

Gröda Syfte
Tillåten behandling

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete Mot ogräs DC 13-32 0,2 l/ha 1 - 150-200 -

Vårvete Mot ogräs DC 13-30 0,15 l/ha 1 - 150-200 -

VERKSAM BESTÅNDSDEL    FORMULERING
Attribut SG 70 Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%.  SG, vattenlösligt granulat.
Hussar Plus OD Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l   OD, oljedispersion.
+ mesosulfururonmetyl natriumsalt 7,8 g/l.

ÖVRIG BESTÅNDSDEL
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).
Mero Vegetabilisk vattenlöslig olja.

VERKNINGSSÄTT
Attribut Twin Plus är ett ogräsmedel som består av de verksamma beståndsdelarna propoxikarbazon, jodsulfuronmetyl 
och mesosulfuronmetyl. De tre aktiva substanserna tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Propoxikarbazon har 
både blad- och jordverkan. Den verksamma beståndsdelen transporteras akropetalt och basipetalt och kan därmed 
spridas i såväl ovanjordiska som underjordiska växtdelar och bekämpa annuella och perenna ogräs med underjordiska 
växtsystem. 
Tillväxten hämmas genom en störning av aminosyrabiosyntesen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Inom lop-
pet av några få dagar efter behandling förlorar ogräsen förmågan att ta upp näring och vatten och konkurrerar inte längre 
med grödan. Inom 10-15 dagar efter behandling ser man gulfärgning på ogräsens sist utvecklade delar och de börjar 
sloka. Nedvissning sker inom 4-6 veckor efter behandling. 
Hussar Plus OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad safener som gör att grödan inte påverkas. Därför
skall Attribut SG 70 alltid blandas med Hussar Plus OD. Förutom säkerhet för grödan tillför Hussar Plus OD också en 
mycket bred ogräseffekt.

REKOMMENDATION 
Mot gräsogräs såsom flyghavre, kvickrot, åkerven och renkavle m.fl. och örtogräs i odlingar av vete. 
Dosering Attribut SG 70 skall i blandning med Hussar Plus OD användas i dosering 60 g/ha Attribut SG 70 + 100 ml/ha 
Hussar Plus OD. Förpackningarna är anpassade så att mängden överensstämmer i förhållande till rekommenderad 
dosering.
Tillsätt alltid 0,5 l/ha Mero superolja (medföljer i förpackningen). 

Attribut Twin Plus
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L 
Reg nr: Attribut SG 4710, Hussar Plus OD 5221
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Attribut Twin Plus

EFFEKTSCHEMA ATTRIBUT TWIN PLUS HÖSTVETE OCH VÅRVETE

Full dos (60 g Attribut SG 70 + 100 ml Hussar Plus OD)

Örtogräs Höstvete Vårvete Gräsogräs Höstvete Vårvete
Baldersbrå XXX XXX Flyghavre XXX XXX

Blåklint (1) (X) (X) Hönshirs (3) XX XX

Dån-arter XXX XXX Kvickrot XXX XXX

Förgätmigej XX XX Kärrgröe X X

Gullkrage XX XX Losta (3) XX XX

Harkål XXX XXX Rajgräs XX XX

Jordrök - - Renkavle XX XXX

Kamomill XXX XXX Vitgröe XX XX(X)

Korsört XXX XXX Åkerven XXX XXX

Lomme XXX XXX

xxx = mycket god effekt, >90 %
xx = god effekt, 70-90 %
x = måttlig effekt, 40-70 %
- = svag effekt, <40 %

1) Tillsätt Express SX alt. MCPA för bättre effekt mot blåklint.
2) Behandling måste göras på nävaplantor i hjärtbladstadiet/små plantor:     
    storleken på ogräsen är viktigare än dosen. 
3) Behandling på små ogräsplantor samt god markfukt viktigt

Molke XX XX

Målla  XXX XXX

Näva(2) X(X) X(X)

Penningört XXX XXX

Pilört XXX XXX

Plister XX XX

Raps XXX XXX

Snärjmåra XXX XXX

Trampört XX XX

Vallmo XXX XXX

Vicker XX XX

Viol X X

Våtarv XXX XXX

Åkerbinda XX XX

Åkerrättika XXX XXX

Åkersenap XXX XXX

Åkerspergel XX XX

Åkertistel X X

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Generellt gäller att små ogräs är lättare att bekämpa än stora. Det är även lättare att få en jämn täckning på ogräsen med 
preparatet om ogräsen är små. För optimal effekt på gräsogräs krävs god markfukt vid behandling.

UTVECKLINGSSTADIUM GRÖDA
Behandling med Attribut Twin Plus i höstvete kan ske på våren från begynnande tillväxt fram till och med DC 32 och i vår-
vete fram till och med DC 30.

UTVECKLINGSSTADIUM OGRÄS
Då ogräsen befinner sig i god tillväxt. Optimal effekt fås när kvickroten har cirka 2-3 blad, eller max 6-bladsstadiet för 
örtogräs.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140

JORDARTENS BETYDELSE
Upptag via jord påverkas av mullhalten samt av markfukten vid behandlingstillfället. Kvickrotseffekten kan bli nedsatt på 
mulljordar. Om det finns mycket halm- och stubbrester i ytan kan jordverkan av Attribut Twin Plus försämras.

VÄDRETS BETYDELSE
Attribut Twin Plus används på våren när gröda och ogräs är i tillväxt och temperaturen är cirka 8 °C. God tillväxt i ogräs-
plantorna ger en snabb och säker ogräseffekt. God markfukt främjar gräsogräseffekten. Attribut Twin Plus är regnfast 
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Attribut Twin Plus

efter 4-6 timmar. Vid mycket kraftig dagg, kan en behandling orsaka avrinning av dagg/sprutvätska, och effekten kan 
i värsta fall bli nedsatt eller helt utebli. Man bör därför behandla först när daggen är på väg att torka in. Man bör inte 
behandla när det är risk för nattfrost.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Attribut Twin Plus bryts normalt snabbt ner i jorden och därmed kan alla konventionella lantbruksgrödor odlas året efter 
behandling.
Sådd av höstoljeväxter samma år som en behandling med Attribut Twin Plus är möjligt efter plöjning. Undvik om möjligt 
dubbelbehandling. 
Om behandlad gröda utgår, t.ex. på grund av frost, kan vårvete sås 15 dagar efter Attribut Twin Plus-behandlingen.
Fånggröda som sås i samband med skörd: Vitsenap och oljerättika är möjliga att så, men fånggrödan kan påverkas och 
plantantalet kan reduceras.

FÅNGGRÖDOR OCH VALLINSÅDDER, SE SIDA 144

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. 
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Långsam 
körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. Munstycken som 
ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre 
träff/täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av 
luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren. I mycket täta och kraftiga grödor/vid kraftiga bestånd av 
rajgräs/åkerven kan det vara nödvändigt att öka vattenmängden. Behandla ej på daggvåt gröda.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på biobädd, i 
fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt långsamt den uppmätta mäng-
den Attribut SG 70 och Hussar Plus OD under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandnings-
partner. Olja eller vätmedel tillsätts till sist. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Attribut Twin Plus innehåller de verksamma beståndsdelarna propoxikarbazon, jod sulfuronmetyl och mesosulfuronme-
tyl. De tre aktiva substanserna tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Återkommande användning av samma 
preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveckling av resistens. För att undgå detta 
rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med annan verkningsmekanism antingen i form av 
en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveck-
ling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m. Hussar Plus OD i 
blandning med Attribut SG 70 får endast användas i vete på våren.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 122

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Förpackning 600 g Attribut SG 70 + 1 l Hussar Plus OD + 5 l Mero superolja.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte Utvecklingsstadier 
(DC)

Högsta dosering per 
behandling

Högsta antal 
behandlingar per 

säsong

Intervall mellan 
behandlingar

(dygn)

Karenstid 
(dygn)

Vete Mot svampangrepp 30-69 1,0 l/ha 2 ≥14 -

Korn Mot svampangrepp 30-61 1,0 l/ha 2 ≥14 -

Havre Mot svampangrepp 30-61 1,0 l/ha 1 - -

Råg, rågvete Mot svampangrepp 30-69 1,0 l/ha 1 - -

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Bixafen 75 g/l     EC, emulsionskoncentrat
Protiokonazol 150 g/l

VERKNINGSSÄTT
Aviator Xpro består av två aktiva substanser från två olika kemiska grupper:
•  Bixafen tillhör kemiska gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC-kod 7). Bixafen hämmar respirationen i svampens celler.
•  Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens 

cellmembran.
Kombinationen av de två aktiva substanserna betyder att Aviator Xpro verkar både förebyggande och kurativt mot en 
lång rad svampsjukdomar. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen. 
Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Aviator Xpro bör användas vid begynnande angrepp eller 
efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering.
Verkningstiden för Aviator Xpro beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium, tillväxthastighet, 
infektionstryck och väderförhållanden.
Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten. 

REKOMMENDATION 
Aviator Xpro är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd.

REKOMMENDATIONER FÖR AVIATOR XPRO MOT SVAMPSJUKDOMAR I RESPEKTIVE STRÅSÄDESSLAG

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Höstvete Mjöldagg, gulrost, brunrost 

Svartpricksjuka, brunfläcksjuka

 
Vetets bladfläcksjuka (DTR)

Vid första symptom

Som del av skydd av flaggblad och ax. Baserat på prognos eller vid 
begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-61.

Behov för tidig behandling kan uppstå i högriskfält. Dessa kännetecknas 
framförallt av reducerad jordbearbetning och intensiv veteodling. 

0,4-1,0

0,5-1,0 

0,6-1,0

Korn Kornrost, mjöldagg, sköldfläcksjuka,  
kornets bladfläcksjuka

Ramularia

Baserat på varning eller vid begynnande angrepp. Oftast från DC 37-39. 
Höstkorn kan ha behov för intensivare och tidigare behandling.

Ofta senare infektion än de vanliga kornsjukdomarna.

0,3-0,8

 
0,6-1,0

Havre Mjöldagg, havrens bladfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-0,8

Råg Mjöldagg, rost, sköldfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-0,8

Rågvete Mjöldagg, rost, svartpricksjuka, brunfläcksjuka 
sköldfläcksjuka

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,4-1,0

Aviator Xpro EC 225
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5292
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EFFEKTSCHEMA AVIATOR XPRO

Sjukdom

Svartpricksjuka 

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg 

Gulrost 

Brunrost 

Sköldfläcksjuka 

Kornets bladfläcksjuka 

Kornmjöldagg 

Kornrost 

Ramularia 

Havrens bladfläcksjuka 

Axfusarios

Effekt

4

3,5

3

4,5

4

4,5

4

3,5

4,5

4,5

4

2,5

För effektschema alla fungicider, se sida 132. Källa officiella och interna försök.

BLANDBARHET 
För blandbarhet, se sida 140.

VÄDRETS BETYDELSE
Aviator Xpro används optimalt när temperaturen är 15-18 °C. Lägsta temperatur för effekt är 6 °C. Snabbast upptag och 
fördelning av Aviator Xpro sker vid behandling på saftspända plantor. Undvik att behandla under extrema väderförhållan-
den, t.ex. torka, starkt solsken och över 25 °C. Aviator Xpro är regnfast efter 1 timme.

SPRUTTEKNIK
Under normala sprutförhållande kan spaltspridaremunstycken användas. Vid behov kan de bytas ut mot motsvarande 
Lowdrift munstycke. Vid behandling av täta grödor kan vattenmängden ökas och körhastigheten sänkas för att förbättra 
nedträngning av sprutvätskan. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt med god täckning av plantorna. Anpassa has-
tigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.
Utprovningen av Aviator Xpro är utförd med konventionell sprutteknik, effekten av luftassisterade sprutor bör därför prö-
vas fram av användaren. I många situationer är det möjligt att rekommendera en lägre dosering än den maximalt god-
kända. Vid användning av lägre dosering, skall hänsyn tas till den gällande svampsjukdomen och dess utveckling, grö-
dans storlek, samt övriga behandlingar. Användning av reducerad dosering förutsätter tidsmässigt lämplig behandling. 
Bäst effekt uppnås vid optimala betingelser.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN 
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden låt omröringen vara igång och 
tillsätt långsamt den uppmätta mängden Aviator Xpro i sprutans preparatpåfyllare eller direkt i spruttanken samtidigt med 
vattenpåfyllning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Rör om sprutvätskan kontinuer-
ligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.
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RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING SE SIDA 146

YTTERLIGARE VILLKOR SE SIDA 132

RESISTENS
Aviator Xpro innehåller två aktiva substanser. Bixafen tillhör FRAC- kod 7, som ligger i riskgruppen medel till hög för att 
utveckla resistens. Protiokonazol tillhör FRAC- kod 3 som ligger i riskgruppen medel för att utveckla resistens.
Upprepad användning av samma preparat eller preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i utveckling av 
resistens. För att undvika detta, rekommenderas, att med jämna mellanrum använda preparat med andra verkningsme-
kanismer, antingen i form av tankblandning, eller genom att skifta preparat med jämna mellanrum. Aviator Xpro får max-
imalt användas två gånger per säsong. Det kan inte uteslutas, att svampar utvecklar nedsatt känslighet mot Aviator Xpro.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.  

ÖVRIGT
Lagring Förvaras frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. 
Bör förvaras i ett torrt, kallt och välventilerat utrymme.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 133

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skade-
görare

Tillåten behandling
Maxdos,

totalt
 /ha

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

Utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Behandlings-
intervall 
(dygn)

Vätskemängd
l/ha

Sockerbetor och foderbetor Örtogräs DC 10-18* 0,6 l/ha 3 7-14 100-150 1,8 l/ha -

*betan har 8 riktiga blad

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING

Desmedifam 160 g/l, Fenmedifam 160 g/l.   EC, emulsionskoncentrat.

VERKNINGSSÄTT
Betanal Power innehåller de verksamma beståndsdelarna desmedifam och fenmedifam. Betanal Power är kontaktver-
kande och verkar på ogräsplantornas gröna ovanjordiska delar. Det sker inget upptag genom rötterna. 
Betanal Power blockerar fotosyntesen, vilket innebär att bladen påverkas och vissnar. Först ses nervissningen mellan 
nerv och bladkant. Efterhand vissnar hela bladet och till sist hela plantan. Betorna kan inaktivera och bryta ner de verk-
samma beståndsdelarna inne i plantans celler. De flesta ogräsarter saknar denna egenskap.

REKOMMENDATION 
Betanal Power är ett bredverkande och skonsamt ogräsmedel i betor. 
Dosering Betanal Power 0,6 l/ha per behandling. 
Ogräsens kan delas in efter känslighet, enligt nedan:

Känsliga

– bekämpningsbara upp till 2-bladsstadiet Målla, våtarv, åkerviol, pilört, åkerbinda och veronika

Motståndskraftiga

– endast bekämpningsbara i hjärtbladsstadiet: Snärjmåra och trampört

Ogräsbehandling i betor utförs i ett behandlingsprogram bestående av flera spruttillfällen. Nedanstående schema kan 
användas som utgångspunkt till en behandlingsstrategi men det bör anpassas till det enskilda fältet. 
Om ogräset behandlas vid optimal tidpunkt och sprutförhållandena är goda så förväntas god effekt med nedanstående 
behandlingsprogram. Doseringen av ev. blandningspartner fastställs utifrån fältets ogräsflora och ogräsens storlek.
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Betanal Power
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4868
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Behandlingstidpunkt

Behandling 1 Behandling 2 Behandling 3

Ogräs vid hjärtbladstadiet
Nytt ogräs vid hjärtbladstadiet Nytt ogräs vid hjärtbladstadiet

7-10 dagar senare 7-14 dagar senare

Bred flora av örtogräs

Strategi med 2 Tramat-
behandlingar

0,6 l/ha Betanal Power
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,6 l/ha Betanal Power
+

0,25 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,6 l/ha Betanal Power
+

0,25 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

Bred flora av örtogräs

Strategi med 3 Tramat-
behandlingar

0,6 l/ha Betanal Power
+

0,14 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,6 l/ha Betanal Power
+

0,14 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,6 l/ha Betanal Power
+

0,14 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

Anmärkning: högsta dos beroende på vald strategi med Tramat SC 500  
finns beskrivet i användarvillkoren för Tramat SC 500 sidan 110.

OLJETILLSATS
Tillsats av superolja kan öka/säkra effekt av ogräsmedel. Doseringen är under normala förhållanden beroende av tempe-
raturen.

Temperatur Dosering

Under 15 °C 0,5 l Superolja per ha

15-20 °C 0,25 l Superolja per ha

Över 20 °C Oljetillsats avrådes

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Betanal Power är särskilt effektiv vid bekämpning av örtogräs i hjärtbladsstadiet, medan stora örtogräs är mer svårbe-
kämpade. Var därför uppmärksam på ogräset, det växer ofta snabbare än man räknar med. 
Vid normala förhållanden bör det vara en veckas uppehåll till andra behandlingar mot exempelvis gräsogräs. Avvakta 
med behandling av kvickrot tills den har återhämtat sig efter en eventuell påverkan från ogräs-behandlingen.

BLANDBARHET
Betanal Power kan blandas med Goltix SC, Safari 50 DF, Tramat SC 500, Mangannitrat, Mantrac, manganchelat, super-
olja och pyretroider. För tillvägagångssätt, se avsnittet; Tillredning av sprutvätska.

JORDARTENS BETYDELSE
Effekten är oberoende av jordart och markfukt. Betanal Power har även god effekt på mulljordar.

VÄDRETS BETYDELSE
En optimal effekt av ogräsbekämpning i betor uppnås vid behandling på saftspända plantor under goda tillväxtbetingel-
ser. Vid normala förhållanden bör behandlingen ske på morgonen eller förmiddagen. Övergång till varmt och soligt väder 
ger tunt vaxskikt på plantorna och en behandling kan påverka betor och ogräs kraftigt. 
Undvik ogräsbekämpning på betor skadade av vind, hagel eller liknande. Det krävs minst tre till fem dagar för betorna att 
läka. Undvik ogräsbekämpning två dagar före och efter nattfrost. Någon minusgrad precis vid soluppgången räknas inte 
som nattfrost. Betanal Power är regnfast efter en timme.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Inga restriktioner för vanliga lantbruksgrödor.

B
E

TA
N

A
L P

O
W

E
R

   /   H
ER

B
IC

ID

Betanal Power



28

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. För 
att uppnå optimal effekt ska man vid val av munstycke eftersträva små droppar, som ger bra täckning och god vidhäft-
ning på bladen. Under goda sprutförhållande rekommenderas vanliga spaltspridaremunstycken. Under mindre optimala 
förhållanden kan LowDrift munstycken användas.
För att motverka stopp i filter rekommenderas 50 mesh filterstorlek.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Det är viktigt att Betanal Power används i en koncentration, minst 0.4 % = minst 0,4 l Betanal Power per 100 l vatten. 
Skaka dunken väl före användning. Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar 
i tanken. Stå med sprutan på biobädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på en mindre mängd vatten 
och tillsätt Betanal Power under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt ev. blandningspartner. Mycket 
kallt vatten bör undvikas. Superolja ska tillsättas sist.

Förutsättningar för en problemfri sprutning är bl.a:
• att man undviker att använda vatten med hög kalk eller järnhalt eller smutsigt vatten.
• att man inte blandar mera sprutvätska, än vad som kan sprutas ut på ett par timmar.
• att man efter behandling sköljer sprutan med rent vatten även om behandling skall göras följande dag.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING SE, SIDA 146

RESISTENS
Återkommande användning av samma medel eller av medel med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveck-
ling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett medel med annan 
verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta medel.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Negativ påverkan på grödan som t.ex. insektangrepp, rotbrand, vind eller hagelskador, manganbrist, stora temperatur-
svängningar m.m. kan öka risken för skador på grödan.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 122

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.
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Registreringen för Biscaya OD 240 Nr 4791 har upphört 2018-05-01.
Produkten får användas fram till och med 2019-11-01.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot skadeinsekter i odlingar av raps, rybs och potatis.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 133

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Raps, rybs Skadeinsekter DC 51-69 0,3 l/ha 1 - 100-300 0,3 l/ha 30

Potatis Skadeinsekter DC 51-80 0,3 l/ha 1 - 100-300 0,3 l/ha 14

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Tiakloprid 240 g/l.     OD, oljedispersion.

VERKNINGSSÄTT
Biscaya OD 240 innehåller den verksamma beståndsdelen tiakloprid som tillhör gruppen neonicotinoider (IRAC grupp 4A).
Preparatet verkar som nerv- och maggift på skadeinsekterna. Biscaya OD 240 är starkt systemiskt uppåt och utåt i väx-
ten vilket gör att även nytillväxt skyddas.
Under normala tillväxtförhållanden kan en långtidseffekt på cirka en vecka förväntas. Vid snabb tillväxt i grödan något 
kortare, och vid långsam tillväxt något längre.
Skadeinsekterna dör inte omgående, och kan därför uppträda i grödan ett par dagar efter behandlingen.
Skadeinsekterna kommer dock inte orsaka skada på grödan, då deras aktivitet är starkt nedsatt, och deras ätlust mycket låg.

REKOMMENDATION

DOSERING  

Gröda Skadegörare Dosering

Raps/rybs
Rapsbagge

0,3 l/ha
Blygrå rapsvivel, skidgallmygga

Potatis Bladlus, stritar och stinkflyn 0,3 l/ha

BEHANDLINGSTIDSPUNKT

• Rapsbaggarna behandlas när angreppet överstiger skadetröskeln, från DC 51 (blomanlag synligt) till full blom, tills raps-
baggarna inte längre gör skada. 

• Blygrå rapsvivel bekämpas från begynnande blomning. Optimal bekämpningstidpunkt från full blom.
• Skidgallmyggan bekämpas i full blom. 
• I potatis behandlas bladlöss, stritar och stinkflyn vid begynnande angrepp. 

Följ alltid aktuella bekämpningströsklar.

BIN OCH NYTTODJUR
Biscaya OD 240 skonar bi, humlor och andra nyttodjur och kan därför användas i blommande gröda även under dagtid.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140. Biscaya OD 240 ska inte blandas med Epok.

Biscaya OD
Insekticid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4791
Insekticid – Växtskyddsmedel – Klass 1 L – Reg Nr 5437
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SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. För 
att säkra en optimal verkan av Biscaya OD 240 använd en sprutteknik som ger god nedträngning i grödan.
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig täckning av sprutvätska på plantorna. Under goda sprutnings-
betingelser rekommenderas vanliga spaltspridaremunstycken. Under mindre optimala förhållande (lätt vind) kan LowDrift 
munstycken användas. Långsam körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god täckning av plan-
torna. Munstycken som ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas 
på grund av risk för sämre täckning. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Effekten av 
luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren. 

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Det är viktigt att Biscaya OD 240 omskakas väl före användning.
Biscaya OD 240 är en OD-formulering som består av en oljehaltig del, och en vattenlöslig del som åtskiljs i dunken vid 
förvaring. Biscaya OD 240 skall förvaras i minst 10 C° i god tid före blandning.
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på ½-¾ av vattenmängden och tillsätt Biscaya OD 240 under 
omrörning. Fyll på resterande vattenmängd. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Biscaya OD 240 innehåller den verksamma beståndsdelen tiakloprid som tillhör gruppen neonicotinoider (IRAC grupp 
4A). Biscaya OD 240 tillhör alltså en annan kemisk grupp än de mycket använda pyretroiderna, därmed har Biscaya OD 
240 även effekt på pyretroidresistenta rapsbaggar.
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 122

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 4 förpackningar á 3 liter.
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Registreringen för Calypso SC 480 Nr 4820 har upphört 2018-05-01.
Produkten får användas fram till och med 2019-11-01.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot skadeinsekter i odlingar av jordgubbar på friland. 
Mot skadeinsekter i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 134

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Behandlingsintervall 
(dygn)

Vätskemängd
l/ha

Äpple Skadeinsekter DC 54-75 0,3 l/ha 2 14 1 000-1 500 0,6 l/ha 14

Päron Skadeinsekter DC 54-75 0,3 l/ha 2 14 1 000-1 500 0,6 l/ha 14

Plommon Skadeinsekter DC 54-75 0,3 l/ha 2 14 1 000-1 500 0,6 l/ha 14

Körsbär Skadeinsekter DC 54-75 0,3 l/ha 2 21 1 000-1 500 0,6 l/ha 14

Jordgubbar Skadeinsekter DC 54-75 0,25 l/ha 2 14 600-1 000 0,5 l/ha 3

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Tiakloprid 480,8 g/l.    SC, suspensionskoncentrat.

VERKNINGSSÄTT
Calypso SC 480 innehåller den verksamma beståndsdelen tiakloprid som tillhör gruppen neonicotinoider (IRAC grupp 4A).
Preparatet verkar som nerv- och maggift på skadeinsekterna. Calypso SC 480 är starkt systemiskt uppåt och utåt i väx-
ten vilket gör att även nytillväxt skyddas.
Under normala tillväxtförhållanden kan en långtidseffekt på cirka en vecka förväntas. Vid snabb tillväxt i grödan lite kor-
tare, och vid långsam tillväxt lite längre.
Skadeinsekterna dör inte omgående, och kan därför uppträda i grödan ett par dagar efter behandlingen. Skadeinsekterna 
kommer dock inte orsaka skada på grödan, då deras aktivitet är starkt nedsatt, och deras ätlust mycket låg.

ANVÄNDNING
Calypso SC 480 har god effekt på bladlus, äpplestekel, äpplevecklare och jordgubbsvivel/hallonvivel.
Vid användning uppnås sidoeffekt på pärongallmygga, körsbärsfluga, stritar, trips, stinkflyn och fruktvecklare.

REKOMMENDATION 

ÄPPLEN OCH PÄRON 
Behandling mot bladlus och äpplevecklare vid begynnande angrepp från stadium ”musöron på blomknopp synlig”  
(BBCH 54) till ”frukt halv storlek” (BBCH 75). Vid bekämpning av äpplevecklare är det viktigt att bekämpning riktas mot 
äggen. Det betyder, att bekämpning bör ske vid inflygning/äggläggning, innan äggen kläcks. 
Tidpunkten fastställs bäst genom användning av feromonfällor. Vid behov upprepas behandlingen 14 dagar senare.
Dosering 0,1 l Calypso SC 480 per hektar per meter kronhöjd, dock högst 0,3 l/ha. Vid bekämpning av bladlöss tillsätts 
vätmedel. 

KÖRSBÄR OCH PLOMMON
Behandling mot bladlus vid begynnande angrepp från ”ljusgrön blomknopp” (BBCH 54) tills bären har halv storlek (BBCH 
75). Vid behov upprepas behandlingen i plommon 14 dagar senare, i körsbär 21 dagar senare.
Dosering 0,1 l Calypso SC 480 per hektar per meter kronhöjd, dock högst 0,3 l/ha. Vid bekämpning av bladlöss tillsätts 
vätmedel. 

Calypso SC 480
Insekticid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4820
Insekticid – Växtskyddsmedel – Klass 1 L – Reg Nr 5427
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JORDGUBBAR
Behandling mot bladlus och jordgubbsvivel vid begynnande angrepp. Bekämpning av jordgubbsvivel riktas mot den 
vuxna viveln före äggläggning. I små, svaga jordgubbsplantor bekämpar man så snart man sett de första avbitna knop-
parna. Vid behov upprepas behandlingen 14 dagar senare.
Dosering 0,25 l Calypso SC 480 per ha. Vid bekämpning av bladlöss tillsätts vätmedel.

BIN OCH NYTTODJUR
Calypso SC 480 skonar bi, humlor och andra nyttodjur och kan därför användas i blommande gröda även under dagtid.

BLANDBARHET
Calypso SC 480 kan blandas med relevanta svampmedel. Vid osäkerhet kontakta Bayer.

SPRUTTEKNIK
För att säkra en optimal verkan av Calypso SC 480 använd en sprutteknik som ger god nedträngning/inträngning i grö-
dan och jämn täckning på plantorna. Använd 1 000-1 500 l vatten/ha i frukt och 600-1 000 l vatten/ha i jordgubbar.

VINDANPASSAT SKYDDSAVSTÅND
Jordgubbar Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat 
skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”. 
Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan   
Fruktodling Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat 
skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling”. 
Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan. 
Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 %. Vid 
bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för 0 %avdriftsreduktion. 
– Om utrustning används som reducerar avdriften med 90 % ska skyddsavståndet enligt hjälpredan bestämmas genom 
avläsning i kolumnen 25 % avdriftsreduktion. 
– Om utrustning används som reducerar avdriften med 99 % ska skyddsavståndet enligt hjälpredan bestämmas genom 
avläsning i kolumnen 99 % avdriftsreduktion  

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Skyddshandskar ska användas vid hantering och beredning av den färdiga lösningen. Efter omskakning, hälls Calypso 
SC 480 i en ½-¾ full tank, och därefter fylls resterande mängd vatten.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Calypso SC 480 innehåller den verksamma beståndsdelen tiakloprid som tillhör gruppen neonicotinoider (IRAC grupp 
4A). Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat.
Observera att odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 126

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 12 x 1 liter.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För stråförkortning i odlingar av höstvete, höstråg, höstrågvete, vårkorn och höstkorn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SIDA 135

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte Tidpunkt, 
utvecklingsstadium

Max antal  
behandlingar/år

Maxdos Karenstid 
(dygn)

Höstråg, höstvete, höstrågvete, höstkorn Stråförkortning DC 39-49 1 1,0 l/ha -

Vårkorn Stråförkortning DC 39-49 1 0,5 l/ha -

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Etefon 480 g/l.     SL, vattenlösligt koncentrat.

VERKNINGSSÄTT
Cerone innehåller den verksamma beståndsdelen etefon. Vid behandling med etefon stiger pH-värdet och etylen börjar 
frigöras i växternas celler. Etylen finns naturligt i växter och initierar många av deras livsprocesser såsom avslutning av 
vegetativ tillväxt, utveckling av knoppar på sidoskott, anläggning av blomknoppar, fruktmognad, utveckling av brytskikt 
mellan blad och gren m.m. Vid behandling med Cerone styrs och påskyndas växtens olika processer därigenom på ett 
naturligt sätt.
Cerone medverkar till att strået blir kortare och styvare, speciellt den översta internoden. Därmed minskar risken  
för liggsäd och axbrytning. Grödan kan alltså utnyttja det tillgängliga kvävet effektivare samt blir lättare att skörda.  
Tiden fram till mognad kan förlängas med några dagar. Störst behov av Cerone finns i täta, kraftiga grödor som är i god 
tillväxt och där risk för liggsäd föreligger. Behandla ej om grödan redan börjat lägga sig.

REKOMMENDATION 
Vårkorn och höstkorn
Cerone kan användas i korn från DC 39-49 (flaggbladets slida just synlig fram till axets första borstspetsar just synliga). 
Höstkorn och många vårkornssorter har problem med ax- och stråbrytning. Behandling mot stråbrytning ska göras tidigt 
redan i DC 39. Denna behandling ger en viss effekt även på axbrytning. Riktade behandlingar för att motverka axbryt-
ning bör göras i DC 47-49.
Vid tankblandning med andra produkter reduceras den rekommenderade dosen Cerone med 10 %. 

Risk för stråbrytning
Cerone-dosering

Vårkorn Höstkorn

Liten 0,2 l/ha 0,3 l/ha

Medel 0,35 l/ha 0,5 l/ha

Hög 0,5 l/ha 0,75 l/ha

Höstvete
Cerone kan användas antingen som en uppföljning på en tidgare tillväxtregleringsbehandling eller vid behov av en senare 
behandling mot liggsäd. Vid medel till hög risk för liggsäd behandla med annat preparat innan stråskjutning/begynnande 
stråskjutning och följ upp med Cerone från DC 39. Vid tankblandning med svamppreparat reduceras den rekommende-
rade dosen Cerone med 10 %. 

Risk för liggsäd
Cerone-dosering

Tidigare tillväxtreglerat Ej tillväxtreglerat

Liten - 0,2 l/ha

Medel 0,15 l/ha 0,4 l/ha

Hög 0,3 l/ha 0,5 l/ha
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Cerone

Höstråg och höstrågvete
Cerone kan användas antingen som en uppföljning på en behandling med CCC eller vid behov av en senare behandling 
mot liggsäd. Vid medel till hög risk för liggsäd behandla med annat preparat innan stråskjutning/begynnande stråskjut-
ning och följ upp med Cerone från DC 39. En högre dos Cerone kan  används på styva vattenhållande jordar. Använd 
lägre dos Cerone på lättare jordtyper. Vid tankblandning med svamppreparat reduceras den rekommenderade dosen 
Cerone med 10 %. 

Risk för liggsäd
Cerone-dosering

Tidigare tillväxtreglerat Ej tillväxtreglerat

Liten 0,25 l/ha 0,5 l/ha

Medel 0,5 l/ha 0,75 l/ha

Hög 0,75 l/ha 1,0 l/ha

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140. Cerone ska inte blandas med ogräspreparat, koppar, svavel eller mikronäringsämnen. 
Efter bekämpning med ogräspreprat ska det gå 10 dagar innan behandling med Cerone.

JORDARTENS BETYDELSE
Det är viktigt att markfukten är tillfredsställande. Behandla ej grödor på torkkänsliga jordar.

VÄDRETS BETYDELSE
Vid behandling med Cerone bör temperaturen vara över +10 ºC men under +24 ºC. Optimal temperatur för Cerone är 
15-18 ºC. Undvik perioder med risk för nattfrost. Vid lägre temperatur blir verkan svagare och långsammare. Behandla 
grödan när den är torr, därefter bör det vara uppehållsväder i 4 timmar för att effekten ska bli fullgod. Behandla aldrig en 
torkstressad gröda.

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. 
Den större vattenmängden, se användningsvillkor, används under torra förhållanden och i kraftiga bestånd. 

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Cerone ska omskakas väl före användning. Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller belägg-
ningar i tanken. Stå med sprutan på biobädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vatten-
mängden och tillsätt Cerone genom sprutans preparatpåfyllare under omrörning tillsammans med resterande vatten-
mängd. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning. 
Cerone har ett pH-värde på ca 1,8. Normalt ligger pH-värdet i brunnsvatten på mellan 6,0-7,0. När Cerone spädes med 
vatten och pH-värdet på vätskan går över 3,5 börjar etylen frigöras. För att ge full effekt måste därför sprutvätskan använ-
das omedelbart efter tillredning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandling av en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom eller behandling av en gröda som är kraf-
tigt uttunnad kan ge skador eller grönskottsbildning.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 123

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.
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Registreringen för Chekker Nr 4767 har upphört 2017-11-01. 
Produkten får användas fram till och med 2019-04-30.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
Chekker säljes i twinpack tillsammans med MKH Power SG 70 under benämningen Chekker Power. De två komponen-
terna Chekker och MKH Power SG 70 skall alltid tankblandas.      
MKH Power SG 70 är identisk med Attribut SG 70.

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR CHEKKER, DÅ DEN INGÅR I CHEKKER POWER

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Vete Mot ogräs DC 13-32 Endast vårbehandling 200 g/ha 1 - 150-200 -

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR MKH POWER SG 70

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete och vårvete Mot ogräs DC 10-32 Endast vårbehandling 60 g/ha 1 - 150-200 -

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Chekker Amidosulfuron, natrium salt 13,24 vikt-%,  WG, vattendispergerbart granulat.
Jodsulfuronmetyl-natrium 1,25 vikt-%.    SG, vattenlösligt granulat.
Övrig beståndsdel Mefenpyrdietyl 12,5 vikt-% (safener).
MKH Power Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%.

VERKNINGSSÄTT
Chekker Power är ett ogräsmedel som består av de verksamma beståndsdelarna propoxicarbazon, jodsulfuronme-
tyl och amidosulfuron. Propoxicarbazon har både blad- och jordverkan. Propoxicarbazon transporteras akropetalt och 
basipetalt och kan därmed spridas i såväl ovanjordiska som underjordiska växtdelar och bekämpa annuella och perenna 
ogräs med underjordiska växtsystem. Tillväxten hämmas genom en störning av aminosyrabiosyntesen av de viktiga ami-
nosyrorna isoleucin och valin. Inom loppet av några få dagar efter behandling förlorar ogräsen förmågan att ta upp näring 
och vatten och konkurrerar inte längre med grödan.
Inom 10-15 dagar efter behandling ser man gulfärgning på ogräsens sist utvecklade delar och de börjar sloka. Nedvissning 
sker inom 4-6 veckor efter behandling.
Chekker innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad safener som gör att grödan inte påverkas. Därför skall MKH Power 
SG 70 alltid blandas med Chekker. Vid en eventuell reducerad dosering skall förhållandet 2 till 1 mellan Chekker och MKH 
Power SG 70 kvarstå. Förutom säkerhet för grödan tillför Chekker också en mycket bred ogräseffekt.

REKOMMENDATION 
Mot gräsogräs och örtogräs i odlingar av vete. 
Dosering Chekker skall i blandning med MKH Power SG 70 användas i dosering 120 g/ha Chekker + 60 g/ha MKH 
Power SG 70. Förpackningarna är anpassade så att mängden överensstämmer i förhållande till rekommenderad dose-
ring.
Tillsätt alltid 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.
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Chekker Power

EFFEKTSCHEMA

Full dos (120 g Chekker + 60 g MKH Power SG 70)

Ogräs Effekt Ogräs Effekt
Baldersbrå XXX Flyghavre XXX

Blåklint (X)1 Kvickrot XXX

Dån-arter XXX Losta XX

Förgätmigej XX Rajgräs X

Gullkrage X Renkavle XX

Harkål XXX Vitgröe X(X)

Jordrök - Åkerven XXX

Kamomill XXX

xxx = mycket god effekt, >90 %
xx = god effekt, 70-90 %
x = måttlig effekt, 40-70 %
- = svag effekt, <40 %

1) Tillsätt Express SX alt. MCPA för bättre effekt mot blåklint.

Korsört XXX

Lomme XXX

Molke XX

Målla XX

Penningört XXX

Pilört XXX

Plister XX

Raps XXX

Snärjmåra XXX

Trampört XX

Vallmo XXX

Viol X

Våtarv XXX

Åkerbinda XXX

Åkerrättika XXX

Åkersenap XXX

Åkertistel X

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Generellt gäller att små ogräs är lättare att bekämpa än stora. Det är även lättare att få en jämn täckning på ogräsen med 
preparatet om ogräsen är små. För optimal effekt på gräsogräs krävs god markfukt vid behandling.

UTVECKLINGSSTADIUM GRÖDA
Behandling i vete med Chekker Power kan ske på våren fram till och med DC 32.

UTVECKLINGSSTADIUM OGRÄS
Då ogräsen befinner sig i god tillväxt. Optimal effekt fås när kvickroten har cirka 2-3 blad, eller max 6-bladsstadiet för 
örtogräs.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140.

JORDARTENS BETYDELSE
Upptag via jord påverkas av mullhalten samt av markfukten vid behandlingstillfället. Kvickrotseffekten kan bli nedsatt på 
mulljordar. Om det finns mycket halm- och stubbrester i ytan kan jordverkan av Chekker Power försämras.

VÄDRETS BETYDELSE
Chekker Power används på våren när gröda och ogräs är i tillväxt och temperaturen är cirka 8°C. God tillväxt i ogräsplan-
torna ger en snabb och säker ogräseffekt. God markfukt främjar gräsogräseffekten.
Chekker Power är regnfast efter 4-6 timmar. Vid mycket kraftig dagg kan en behandling orsaka avrinning av dagg/sprut-
vätska, och effekten kan i värsta fall bli nedsatt eller helt utebli. Man bör därför behandla först när daggen är på väg att 
torka in. Man bör inte behandla när det är risk för nattfrost.
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Chekker Power

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Chekker Power bryts normalt snabbt ner i jorden och därmed kan alla konventionella lantbruksgrödor odlas året efter 
behandling.
Sådd av höstoljeväxter samma år som en behandling med Chekker Power är möjligt efter plöjning. Undvik om möjligt 
dubbelbehandling. 
Om behandlad gröda utgår, t.ex. på grund av frost, kan vårvete sås 15 dagar efter Chekker Power-behandlingen.
Fånggröda som sås i samband med skörd: Vitsenap  och oljerättika är möjliga att så, men fånggrödan kan påverkas och 
plantantalet kan reduceras.

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 

Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 

plantorna. 

Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Långsam 
körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. Munstycken som ger 
duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre träff/
täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av luftassis-
terade sprutor bör därför prövas fram av användaren.
I mycket täta och kraftiga grödor/vid kraftiga bestånd av rajgräs/åkerven kan det vara nödvändigt att öka vattenmäng-
den. Behandla ej på daggvåt gröda.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på biobädd, i 
fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt långsamt den uppmätta mäng-
den Chekker och MKH Power SG 70 under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspart-
ner. Olja eller vätmedel tillsätts till sist. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

YTTERLIGARE VILLKOR, SE  SIDA 132

RESISTENS
Återkommande användning av samma medel eller av medel med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveckling 
av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett medel med annan verknings-
mekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta medel. Observera att odlingstekniska åtgärder kan 
minska risken för utveckling av eventuell resistens. Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med 
samma verkningsmekanism kan resultera i en utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med 
jämna mellanrum använder ett preparat med annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom 
att skifta preparat. Observera att odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR

Chekker i blandning med MKH Power SG 70 får endast användas i vete på våren. 
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 123

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar med 300 g MKH Power SG 70 + 600 g Chekker.
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Registreringen för Confidor WG 70 Nr 4455 har upphört 2018-12-19.
Produkten fick användas fram till och med 2018-12-19.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot insektsangrepp i odling av tomat, gurka och paprika i växthus. 
All annan användning är otillåten, om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte Behandlingsmetod Utvecklings-
stadier (DC)

Max antal 
behandlingar/år

Behand-
lings-intervall

Max dos vid varje 
behandling

Karenstid 
(dygn)

Tomat, paprika 
och gurka i  
växthus*1

Mot  
insektsangrepp Droppbevattning 10-89 2* 7 14 g/1000 plantor 1

Tomat, paprika 
och gurka i  
växthus*1

Mot  
insektsangrepp Sprutning 11-81 2* 14 21,4 mg/m2 3

*1 Utformning av växthus se sida 132 
*2 Totala antalet behandlingar per gröda får inte överstiga 2.

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Imidakloprid 70 vikt-%.   WG, vattendispergerbart granulat.

VERKNINGSSÄTT 
Confidor WG 70 innehåller den verksamma beståndsdelen imidakloprid (IRAC grupp 4A). Denna verksamma bestånds-
del skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforföreningar, carbamater och pyretroider. Medlet tas upp via blad, stam 
och rötter och är systemiskt uppåt och utåt i växten vilket gör att även nytillväxten skyddas. Confidor WG 70 verkar som 
kontakt och maggift på skadeinsekterna och har långtidsverkan.

ANVÄNDNING
Confidor WG 70 skyddar plantorna mot främst sugande insekter som bladlöss, mjöllöss m.fl. Confidor WG 70 verkar 
under en lång period och har en god effekt mot alla aktiva utvecklingsstadier. För mjöllöss är effekten nedsatt i det sena 
nymfstadiet, eftersom insekten då inte är aktiv och ej intar föda. Confidor WG 70 bekämpar ej spinn eller kvalster. 

REKOMMENDATION 

TOMAT, GURKA OCH PAPRIKA
Behandling kan utföras via droppbevattning eller som sprutning. När behandling genomförs med dropp-bevattning skall 
det säkerställas att behandlingen genomförs sammanhängande och fullständigt avslutas.
Det vill säga att den avsedda mängden Confidorlösning är tillförd till växten innan tillförsel av vatten via bevattning.

DROPPBEVATTNING
Dosering 14 g Confidor WG 70 per 1 000 plantor.
Exempel; vid utvattning av 100-130 l vattningsvatten per 1 000 plantor tillsätt 14 g Confidor WG 70.

SPRUTNING 
Dosering 21,4 mg Confidor WG 70 per m2
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SPRUTNING
Följande insekter bekämpas vid sprutning. Bladlöss såsom gurkbladlus, tobaksbladlus, persikbladlus samt ullus 
(Pseudococcus spp) och sköldlus. Mjöllöss/vita flygare (Bemisia tabaci och Trialeurodes vaporariorum). Trips av olika 
slag, stritar, stinkfly. Mot Amerikanskt blomtrips (Frankliniella occidentalis) är effekten begränsad.
Bäst effekt uppnås vid behandling strax före eller vid begynnande angrepp, när de första moderlössen observeras.
Confidor WG 70 har effekt mot främst sugande insekter. Dessa kan även vara vektorer för virus och mycoplasma.
Dosering 10 mg Confidor WG 70 per m2.
Bladlöss, ullöss, sköldlöss Vid sprutning kan en andra behandling vid behov göras efter 2 veckor. Vid droppbevattning 
efter 2-6 veckor.
Mjöllöss Vid sprutning kan en andra behandling göras efter 2 veckor. Vid vattning eller sprutvattning efter 2-4 veckor. 

BIN OCH NYTTODJUR
Confidor WG 70 är giftigt för bi och humlor om dessa finns närvarande vid bekämpningstillfället. Ta bort humlekolonier  
och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får åter-
introduceras i odlingen 3 dagar efter behandlingen.
Behandling med Confidor WG 70 har även en repellerande verkan på pollinerande insekter. Påverkan är dosavhängig. 
Predatorer och parasiterande insekter såsom parasitsteklar, gallmyggor och rovkvalster kommer sällan i kontakt med 
medlet. Speciellt gäller detta vid applicering med droppbevattning. Rovkvalster påverkas inte av Confidor WG 70, efter-
som medlet inte har någon acaricid verkan. Alltså ingen effekt mot växthusspinnkvalster, kvalster eller rovkvalster.

BLANDBARHET
Confidor WG 70 är blandningsbar med en lång rad insekts-, kvalster- och svamppreparat, men blandning kan resultera i 
en ökad känslighet. Gör en provsprutning på ett fåtal plantor innan hela kulturen behandlas.

SPRUTTEKNIK
Droppbevattning I kulturer med droppbevattning kan Confidor WG 70 tillföras inblandat i bevattningsvattnet. I odling på 
konstgjorda växtsubstrat får man ett snabbt upptag i plantan, speciellt om substratet är lätt uttorkat.
Dimning Confidor WG 70 lämpar sig ej att dimma p.g.a. att medlet är systemiskt och tas upp av växtvävnaden i vätskeform.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Spruttanken fylls till 3/4 med den önskade vätskemängden. Omrörningen startas och medlet hälls långsamt direkt i 
behållaren, utan användning av sil. Tillsätt sedan resten av vattnet.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146 

RESISTENS
Confidor WG 70 innehåller den verksamma beståndsdelen imidakloprid (IRAC grupp 4A).
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
en annan verkningsmekanism.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 124

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 12 förpackningar á 200 g.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Mot bomullsmögel genom behandling av jord.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Situation Syfte Behandlings-
utrustning/ 

metod

Tidpunkt, 
utvecklings-

stadium

Maxdos/
behandl.

Max antal 
behandl./år

Behandlings-
intervall 
(dygn)

Vätskemängd
l/ha

Karenstid 
(dygn)

Behandling 
av jord eller 
substrat

Mot bomulls- 
mögel

Inblandning 
i jord eller 
substrat

Före sådd eller 
plantering

8 g/m3 jord 1 - 100-500 0

Behandling av 
jord

Mot bomulls- 
mögel

Sprutning Vid sådd eller 
plantering

8 kg/ha 1 - 100-500 0

Behandling av 
jord

Mot bomulls- 
mögel

Sprutning Efter skörd 4 kg/ha 1 - 100-500 0

VERKSAM BESTÅNDSDEL
1x109 aktiva sporer av svampen Coniothyrium minitans, torkat på glukos.

VERKNINGSSÄTT
Contans innehåller sporer av nyttosvampen Coniothyrium minitans och verkar både på bomullsmöglets vilostadier 
(sklerotier), hyfer och mycel (svampens rotnät). 
Contans parasiterar och bryter ner bomullsmöglets vilostadier (sklerotier). Nedbrytningen av sklerotierna tar 2-3 måna-
der. Upprepad användning av Contans kommer minska mängden vilostadier av bomullsmögel i jorden.
Contans bryter även ner bomullsmögelsvampens hyfer och mycel som utvecklas från vilostadierna. Nedbrytningen av 
mycelet i jorden startar så snart Contans kommer i kontakt med bomullsmögelsvampen. 

INFEKTION AV BOMULLSMÖGEL
Infektion via mycel som gror i jorden: Bomullsmöglets vilostadier (sklerotier) som ligger i de övre jordlagren, gror och pro-
ducerar mycel. Detta mycel kan infektera rötter, stjälkar och blad nära markytan. Mottagliga växter kan smittas omedel-
bart efter plantering eller någon gång under växtsäsongen. Sallat och morötter infekteras främst på detta sätt.
Infektion via ascosporer: Vilostadier av bomullsmögel som finns på eller precis under jordytan gror i början av sommaren 
och syns på jordytan som små bruna svampar (apothecia). Svamparna bildar ett stort antal ascosporer som slungas ut 
och landar på blommor, blad och stjälkar under maj och juni. Sporerna gror om det finns tillräckligt med fukt och infek-
terar plantan. Genom att använda Contans i samband med sådd hindras vilostadierna från att gro, så att infektionen av 
ascosporer reduceras. Raps, bönor, ärter och lupiner infekteras främst på detta sätt.

REKOMMENDATION 
Contans kan användas i alla grödor som angrips av bomullsmögel och Sclerotinia minor t ex oljeväxter, klöver, sallat, 
morötter m fl.
Contans kan antingen appliceras före sådd/platering, vid sådd/plantering eller en kort tid efter sådd/plantering. Applicering 
kan även sker på angripna skörderester efter skörd för att bryta ner vilostadierna som finns i skörderesterna. Utifrån tid-
punkten en gröda blir infekterad av bomullsmögel bestäms tillfället för applicering av Contans.
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Contans WG

Gröda Rekommendation Dosering

Sallat och utplanteringsplantor

Plantor som utplanteras i maj-juni har störst risk för infektion av bomullsmögel. 
Contans kan blandas in mekaniskt i jorden före bäddläggning eller sprutas på 
bäddarna efter läggning och inarbetas i jorden med hjälp av regn/konstbevatt-
ning (minimum 15 mm senast 12 timmar efter sprutningen). 
Vid jordinblandning på 10 cm används en dos på 4 g Contans WG per m3

4 kg/ha Contans i 100-500 liter vatten
inarbetas till 10 cm djup

Morötter och andra rotfrukter

Jordar infekterade med bomullsmögel kan behandlas med Contans före sådd, 
vid sådd eller en kort tid efter sådd. Contans inarbetas i det översta jordlagret 
antingen mekaniskt (harvning) eller med regn/konstbevattning (minimum 15 mm 
senast 12 timmar efter sprutningen)

4 kg/ha Contans i 100-500 liter vatten 
inarbetas till 10 cm djup 

Raps och andra grödor med  
ihålig stjälk

Jordar infekterade med bomullsmögel kan behandlas med Contans 7-14 dagar 
före sådd, vid sådd eller en kort tid efter sådd. Contans inarbetas i det översta 
jordlagret antingen mekaniskt (harvning) eller med regn/konstbevattning  
(minimum 15 mm senast 12 timmar efter sprutningen)

4 kg/ha Contans i 100-500 liter vatten 
inarbetas till 10 cm djup

Behandling efter skörd
Contans kan användas för att minska smittotrycket av bomullsmögel i växt-
följden. Angripna skörderester som inte avlägsnas från fältet kan blandas med 
Contans för att bryta ner vilostadierna som finns i skörderesterna. 

2 kg Contans i 100-500 liter vatten  
innan nedbrukning till 10 cm djup

REKOMMENDATION VID MEKANISK NEDBRUKNING
När Contans blandas in i mekaniskt i markytans 10 cm övre markskikt ska en harv eller annat liknande redskap använ-
das. Plöjning efter behandling ger för stor utspädning av produkten och risken att nya sklerotier kommer upp i ytan är stor. 
Infektionstryck och bearbetningsdjup  påverkar vilken dos som ska användas. Vid ett högt infektionstryck och djup bear-
betning 20-30 cm ska en högre dos på 6-8 kg/ha väljas. 

OPTIMALA FÖRHÅLLANDEN 
Contans effektivitet beror på jordtemperaturen och att fuktigheten i jorden är tillräcklig. Aktiviteten av Contans är optimal 
vid temperaturer på 12-25 °C (jordtemperatur) och vid lägre temperaturer är processen långsammare. När jordtempera-
turen sjunker under 0 °C eller stiger över 27 °C upphör Contans aktivitet och den ligger vilande i jorden. Så snart tempe-
raturen återgår till optimal, fortsätter Contans att verka.
Behandling med Contans kan med fördel utföras på kvällen när temperaturen faller och luftfuktigheten stiger. Contans 
behöver fuktig jord under de första dagarna efter applicering för att nyttosvampen ska kunna etablera sig (gro och växa).
Det optimala pH-värdet hos jord som skall behandlas med Contans är 4,5-8.

BLANDBARHET
Blanda inte Contans med pesticider, syror eller någon annan produkt som angriper organiskt material.
Fyll tanken delvis med vatten och tillsätt uträknad mängd Contans under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd. 
OBS sprutvätskan får inte stå över natten eller under längre tid.

SPRUTTEKNIK
Traditionell sprututrustning kan användas. Utrustningen måste vara väl rengjord, fri från alla rester av pesticider, syror, 
alkaliska preparat mm. Under hela sprutningen ska omrörning i tanken vara i gång. 

RESISTENS 
Risken för att skadegörare utvecklar resistens mot Coniothyrium minitans svampen är låg. Återkommande användning 
av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveckling av resistens. För att 
undvika detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med annan verkningsmekanism.

ÖVRIGT
Lagring Torr och kall plats inte i solljus. Sista användningsdag vid rekommenderade lagringsförhållanden ska anges i 
märkningen. Vid förvaring vid 4 °C är sista användningsdag 2 år efter tillverkningsdag.
Transportförpackning 4 kg och 20 kg.

C
O

N
TA

N
S

 W
G

   /   FU
N

G
IC

ID



42

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete. Endast för vårbehandling. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR ENLIGT GAP

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt /utvecklingsstadium Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete, rågvete Mot ogräs Vår DC 20-32 0,9 l/ha 1 - 100-200 -

Råg Mot ogräs Vår DC 20-32 0,6 l/ha 1 - 100-200 -

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR  FORMULERING
Jodsulfuronmetyl-natrium 7,5 g/l.  OD, oljedispersion
Mesosulfuronmetyl  7,5 g/l.

ÖVRIG BESTÅNDSDEL
Mefenpyrdietyl  22,5 g/l (safener).

VERKNINGSSÄTT
Cossack OD innehåller de aktiva substanserna mesosulfuron-methyl och jodosulfuron som båda tillhör gruppen sulfo-
nylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största del via bladen 
och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de viktiga ami-
nosyrorna isoleucin och valin. 
Efter upptag stannar ogräsets tillväxt inom några få dagar. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta växtdelarna 
och ogräset börjar sloka. Nedvissning sker inom 2-4 veckor efter behandling. Gräsogräs kan stå kvar i botten av grödan 
under en längre tid som små, starkt mörkgröna plantor, dessa plantor tar dock ej upp näring eller påverkar grödan. 
Cossack OD innehåller en s.k. safener som gör att grödan inte påverkas.
Vid användning av Cossack OD är det viktigt att ogräset är i tillväxt för att de aktiva substanserna ska tas upp och trans-
porteras till ogräsets tillväxtpunkter. 

REKOMMENDATION 
Cossack OD används som vårbehandling i höstvete, rågvete och råg och har bred effekt mot både gräs- och örtogräs. 
Cossack OD har mycket god effekt mot bland annat vitgröe, åkerven, rajgräs, snärjmåra, baldersbrå, våtarv och spillraps. 
Se effektschema för mer information.
Dosering

Höstvete och rågvete Vår DC 20-32 0,6-0,9 l/ha 

Råg Vår DC 20-32 0,6 l/ha

Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja. 
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EFFEKTSCHEMA COSSACK OD

Örtogräs 0,5 l 0,7 l 0,9 l

xxx = mycket god effekt, >90 %,
xx = god effekt, 70-90 %,
x = måttlig effekt, 40-70 %,
- = svag effekt, <40 %

Baldersbrå xxx xxx xxx

Blåklint - x x

Dån-arter  xxx xxx xxx

Förgätmigej  x xx xxx

Jordrök  - - x

Kamomill  xxx xxx xxx

Korsört  - xx xxx

Lomme  xxx xxx xxx

Målla  xxx xxx xxx

Penningört  xxx xxx xxx

Pilört  xxx xxx xxx

Plister  xx xx xxx

Raps  xxx xxx xxx

Snärjmåra  xx(x) xxx xxx

Trampört  xx xx xxx

Vallmo xx xxx xxx

Viol  - x x

Våtarv  xxx xxx xxx

Åkerbinda  xx xx xxx

Åkersenap xxx xxx xxx

Åkertistel x x x

Gräsogräs  0,5 ltr  0,7 ltr 0,9 ltr

Kärrgröe  xx xx(x) xxx

Rajgräs  xxx xxx xxx

Vitgröe xx xxx xxx

Åkerven xxx xxx xxx

Renkavle* x x(x) xx

* Kravet på effekt mot renkavle är mycket högt. Vid förekomst av renkavle i fältet, välj full dos av Atlantis OD (0,9 l/ha) som första alternativ.

BLANDBARHET 
För blandbarhet, se sida 140. Vid blandning med CCC tillsammans med Cossack OD, så gäller att ingen olja eller vätme-
del skall tillsättas om dosen av CCC är högre än 1,0 l/ha.
Cossack OD rekommenderas inte i blandning med Ally Class 50 WG eller Event Super.

JORDARTENS BETYDELSE 
Cossack OD är ett primärt bladverkande preparat och jordarten har därför mindre betydelse.

VÄDRETS BETYDELSE 
Cossack OD ska användas när det är tillväxt i ogräs och gröda och dagstemperaturen är över 6-8 °C. Lugnt väder och 
god tillväxt i ogräsplantorna, främjar en snabb och god effekt. 
Cossack OD är regnfast efter 4 timmar. Vid kraftig dagg kan en behandling resultera i avrinning av sprutvätska och effekten 
kan nedsättas eller helt utebli. Därför bör behandling ske först efter att daggen torkat in. Undvik behandling i perioder med 
nattfrost.

Cossack OD
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EFTERFÖLJANDE GRÖDA 
Om behandlad gröda utgår kan vårkorn och vårvete sås efter en lättare jordbearbetning och om det gått minst 15 dagar 
efter behandling med Cossack OD. Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstoljeväxter. Harvning 
räcker under normala förhållanden. Året efter en behandling kan alla lantbruksgrödor odlas.

FÅNGGRÖDOR OCH VALLINSÅDDER, SE SIDA 143

SPRUTTEKNIK 
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplan-
torna. Långsam körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. 
Munstycken som ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på 
grund av risk för sämre träff/täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell spruttek-
nik. Ogräseffekten av luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren.
Duschkvalitet: fin till medium.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN  
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på tät platta kopplad till särskild behållare. 
Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt långsamt den uppmätta mängden Cossack OD under omrörning. Fyll på res-
terande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Olja tillsätts till sist. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under 
både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146 

RESISTENS  
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undvika detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning eller genom att skifta preparat. Observera att odlingstek-
niska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR  
• Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m. 
•  En behandling med Cossack OD kan under ogynnsamma förhållanden ge en övergående gulfärgning av grödan/viss 

stråförkortning. Detta ger normalt ingen påverkan på skörden. 

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 124 

ÖVRIGT

Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt 
åtskilt från födoämnen. Lagringstemperatur max 30°C.

Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter. 

Cossack OD
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte Utvecklingsstadium Högsta dosering per 
behandling

Högsta antal 
behandlingar per säsong

Karenstid 
(dygn)

Höstvete, råg, 
höstrågvete

Mot svampangrepp DC 37-69 0,8 l/ha 1 35

Vårvete, vårrågvete Mot svampangrepp DC 32-69 0,8 l/ha 1 35

Höstkorn Mot svampangrepp DC 37-61 0,8 l/ha 1 35

Vårkorn, havre Mot svampangrepp DC 32-61 0,8 l/ha 1 35

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Protiokonazol 175 g/l    SC, suspensionskoncentrat
Trifloxystrobin 150 g/l

VERKNINGSSÄTT
Delaro SC 325 består av två aktiva substanser med olika verkningsmekanismer:
•  Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens 

cellmembran.
•  Trifloxystrobin tillhör strobiluriner (kemiska gruppen oximino-acetat) (FRAC-kod 11). Trifloxystrobin hämmar respiratio-

nen i svampens celler.
De två aktiva substanserna har olika verkningsmekanismer i svampens livsprocesser. Kombinationen av de två aktiva 
substanserna betyder att Delaro SC 325 verkar både förebyggande och kurativt mot en lång rad svampsjukdomar. 
Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Delaro SC 325 bör användas vid begynnande angrepp 
eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. 
Verkningstiden för Delaro SC 325 beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium, tillväxthastighet, 
infektionstryck och väderförhållanden. 
Regn 1-2 timmar efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten. 

REKOMMENDATION 
Delaro SC 325 är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i stråsäd.

REKOMMENDATIONER FÖR DELARO SC 325 MOT SVAMPSJUKDOMAR I RESPEKTIVE STRÅSÄDESSLAG

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Vete Mjöldagg, gulrost, brunrost 

Svartpricksjuka, brunfläcksjuka

 
Vetets bladfläcksjuka (DTR)

Vid första symptom

Som del av skydd av flaggblad och ax. Baserat på prognos eller vid 
begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-65.

Behov för tidig behandling kan uppstå i högriskfält. Dessa kännetecknas 
framförallt av reducerad jordbearbetning och intensiv veteodling. 

0,5-0,8

0,6-0,8

 
0,6-0,8

Korn Kornrost, mjöldagg, sköldfläcksjuka, kornets 
bladfläcksjuka

Ramularia

Baserat på varning eller vid begynnande angrepp. Oftast från DC 37-39. 
Höstkorn kan ha behov för intensivare behandling.

Ofta senare infektion än de vanliga kornsjukdomarna.

0,5-0,8

0,8

Havre Mjöldagg, rost, havrens bladfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-0,6

Råg Mjöldagg, rost, sköldfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,5-0,8

Rågvete Mjöldagg, rost, svartpricksjuka, brunfläcksjuka 
sköldfläcksjuka

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,5-0,8

D
E

L
A

R
O

 S
C

 325   /   FU
N

G
IC

ID

Delaro SC 325
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5256



46

Delaro SC 325

EFFEKTSCHEMA DELARO SC 325

Sjukdom

Svartpricksjuka 

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg 

Gulrost 

Brunrost 

Sköldfläcksjuka 

Kornets bladfläcksjuka 

Kornmjöldagg 

Kornrost 

Ramularia 

Havrens bladfläcksjuka 

Axfusarios

Effekt

3

3,5

3

4

3,5

4

3,5

3,5

4,5

3,5

3,5

2,5

För effektschema alla fungicider, se sida 132. Källa officiella och interna försök.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140.

VÄDRETS BETYDELSE
Delaro SC 325 används optimalt när temperaturen är 15-18 °C. Lägsta temperatur för effekt är 6 °C. Snabbast upptag 
och fördelning av Delaro SC 325 sker vid behandling på saftspända plantor. Undvik att behandla under extrema väder-
förhållanden, t.ex. torka, starkt solsken och över 25 °C. Delaro SC 325 är regnfast efter 1-2 timmar.

SPRUTTEKNIK
Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. 
Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.  Vid behandling av täta grödor kan vatten-
mängden ökas och körhastigheten sänkas för att förbättra nedträngning av sprutvätskan. Det är viktigt att sprutvätskan 
fördelas jämt med god täckning av plantorna. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.
Utprovningen av Delaro SC 325 är utförd med konventionell sprutteknik, effekten av luftassisterade sprutor bör därför 
prövas fram av användaren. I många situationer är det möjligt att rekommendera en lägre dosering än den maximalt god-
kända. Vid användning av lägre dosering, skall hänsyn tas till den gällande svampsjukdomen och dess utveckling, grö-
dans storlek, samt övriga behandlingar. Användning av reducerad dosering förutsätter tidsmässigt lämplig behandling. 
Bäst effekt uppnås vid optimala betingelser.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN 
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden låt omröringen vara igång och 
tillsätt långsamt den uppmätta mängden Delaro SC 325 i sprutans preparatpåfyllare eller direkt i spruttanken samtidigt 
med vattenpåfyllning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Rör om sprutvätskan kon-
tinuerligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146
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Delaro SC 325

YTTERLIGARE VILLKOR SE SIDA 132

RESISTENS
Delaro SC 325 består av de verksamma substanserna protiokonazol som tillhör gruppen triazoler (FRAC-kod 3) och tri-
floxystrobin som tillhör gruppen strobiluriner (kemiska gruppen oximino-acetat) (FRAC-kod 11). 
Upprepad användning av samma preparat eller preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i utveckling av 
resistens. För att undvika detta, rekommenderas, att med jämna mellanrum använda preparat med andra verkningsme-
kanismer, antingen i form av tankblandning, eller genom att skifta preparat med jämna mellanrum.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

ÖVRIGT
Lagring Förvaras frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. 
Bör förvaras i ett torrt, kallt och välventilerat utrymme.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter. D
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i odlingar av vete, råg, rågvete och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skade- 
görare

Tillåten behandling
Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete, råg, rågvete Gräsogräs Höst DC 11-30 1,0 l/ha 1 - 150-400 - -

Höstvete Gräsogräs Vår DC 20-37 1,2 l/ha 1 - 150-400 - -

Vårvete Gräsogräs Vår DC 13-32 1,0 l/ha 1 - 150-400 - -

Vårkorn, höstkorn, råg, rågvete Gräsogräs Vår DC 13-30 1,0 l/ha 1 - 150-400 - -

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Fenoxaprop-P (etylester) 69 g/l.   EW, emulsion, olja i vatten.

ÖVRIG BESTÅNDSDEL 
Mefenpyrdietyl 75 g/l (safener).

VERKNINGSSÄTT
Den verksamma beståndsdelen fenoxaprop-P (HRAC grupp A) är i huvudsak systemiskt och tas upp via bladen. 
Fenoxaprop-P transporteras både uppåt och nedåt i växten, speciellt till tillväxtpunkterna där celldelningen stoppas efter 
2-3 dygn. 
De första symptomen uppträder 7-10 dagar efter behandling. Bladen får då en violett-brun färg. Efter ytterligare 10-14 
dagar är plantan kraftigt påverkad, gulaktig och man kan dra loss toppskottet. Någon vecka senare är plantan helt ned-
vissnad.

FLYGHAVRE
Bäst effekt fås vid behandling på saftspända ogräs i god tillväxt. Vid dålig tillväxt, (t.ex. i en torrperiod) vänta med behand-
ling tills tillväxten kommit igång. Temperaturen bör vara mellan +5 och +20 °C vid behandlingstillfället. Vid hög tempera-
tur och i torrperiod bör behandling undvikas.
Undvik behandling i perioder med nattfrost eller låga temperaturer. Efter frost är plantorna i allmänhet försvagade och 
behandling bör göras först när de är saftspända igen. Temperaturen bör vara från +5 och upp till +20 °C. Temperaturen 
påverkar främst hastigheten på effekten. Det är således viktigare att spruta när ogräsen är i rätt stadium än att vänta på 
varmare väder, behandling på små ogräs ger bäst effekt. Event Super är regnfast efter ca 1 timme. Sprutvätskan ska ha 
torkat in. 
Behandling på små flyghavreplantor ger bäst effekt. Från och med flyghavrens DC 31 (1 nod) avtar effekten.

REKOMMENDATION 
Event Super är ett effektivt ogräsmedel mot flyghavre, renkavle och åkerven. Det får användas i höstvete, höstkorn (ej på 
hösten), höstråg, rågvete, vårvete och vårkorn. Event Super är skonsamt mot alla, i Sverige, provade sorter

Mycket god effekt God effekt Måttlig effekt Svag effekt Svag/ingen effekt Ingen effekt

Flyghavre, renkavle,  
åkerven, kärrkavle, 
havre, hönshirs, rör-
flen, majs

timotej kärrgröe,
ängsgröe

hundäxing italienskt/engelskt raj-
gräs, ängssvingel, 
rödsvingel

vitgröe, lostaarter, 
kvickrot, örtogräs
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Event Super

Doseringsschema

Gröda Årstid Ogräs Event Super Dos/ha Superolja 0,5 l/ha

Höstvete, höstråg, rågvete Hösten Renkavle1 0,8-1,02 l Ja

Renkavle, åkerven 1,0 l Ja

Höstsäd Våren Renkavle 0,8-1,02 l Ja

Renkavle, åkerven, flyghavre 1,0 l Ja

Vårvete, vårkorn Våren Renkavle 0,8-1,02 l Ja

Flyghavre, renkavle, åkerven 1,0 l Ja
1  På hösten är optimal behandlingstidpunkt när grödan har två blad. Renkavle bör bekämpas både höst och vår i ett program med produkter som har olika verk-

ningssätt. 
2  Den högre dosen av Event Super bör väljas vid ogynnsamma betingelser som: 
  – torrt väder med låg luftfuktighet 
  – kallt väder med liten tillväxt hos ogräset 
  – sen behandling, ogräset i DC 25-30. 
 Använd max 1,2 l/ha Event Super i höstvete och max 1,0 i övriga grödor.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140. Normalt blandas max två medel plus eventuellt vätmedel/superolja. De enda blandningar 
med tre ogräsmedel som rekommenderas är: Event Super + Gratil 75 WG samt Event Super + Express/Harmony Plus + 
Gratil 75 WG.
Blandning med följande medel kan medföra antagonism och svaga effekter: Fenoxisyror i saltform (t.ex. MCPA 750), Ally, 
Ariane S, Basagran SG, Primus, Hussar Plus OD, Cossack OD, Othello OD, Starane XL samt blandningen Starane + 
Express/Harmony Plus. Till dessa medel behövs ett avstånd på minst 12 dagar såväl före  som efter behandling med 
Event Super.
Blandning med urea eller N30 kan ge skador. Event Super och Moddus M är ej blandbara.

JORDARTENS BETYDELSE
Jordarten har ingen direkt betydelse. Dock kan skiftande jordart och torka ge ojämn groning på fältet. De ogräs som ska 
bekämpas måste vara uppe och grödan bör vara i rätt utvecklingstadie för att tåla behandlingen.

VÄDRETS BETYDELSE
Bäst effekt fås vid behandling på saftspända ogräs i god tillväxt. Vid dålig tillväxt, vänta med behandling tills tillväxten 
kommit igång. Temperaturen bör vara mellan +5 och +20 °C vid behandlingstillfället. Vid hög temperatur och i torrperiod 
bör behandling undvikas.
Undvik behandling i perioder med nattfrost eller låga temperaturer. Efter frost är plantorna i allmänhet försvagade och 
behandling bör göras först när de är saftspända igen. Temperaturen bör vara från +5 och upp till +20 °C. Temperaturen 
påverkar främst hastigheten på effekten. Det är således viktigare att spruta när ogräsen är i rätt stadium än att vänta på 
varmare väder, behandling på små ogräs ger bäst effekt. Event Super är regnfast efter ca 1 timme. Sprutvätskan ska ha 
torkat in.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Inga restriktioner för efterföljande gröda.

FÅNGGRÖDOR OCH VALLINSÅDDER, SE SIDA 144
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Event Super

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. 
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Långsam 
körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. Munstycken som 
ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre 
träff/täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av 
luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren.
Den högre vattenmängden, se GAP-tabell, används under torra förhållanden, och/eller vid tät och hög gröda, så att 
sprutvätskan även når de minsta ogräsplantorna nere i beståndet. 

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Event Super ska omskakas väl före blandning.
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt Event Super under 
omrörning. Fyll på resterande vattenmängd. Vid blandning med andra produkter bör Event Super tillsättas först och vara 
fullständigt uppblandad innan nästa produkt tillsätts. Vätmedel eller olja tillsätts sist. Rör om sprutvätskan kontinuerligt 
under både transport och sprutning.
Om arbetet måste avbrytas p.g.a. t.ex. regn, kan sprutvätskan stå några dygn, om den står mörkt och omröres varje mor-
gon och kväll. 
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146 

RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens. Renkavle med resistens mot Event Super har 
konstaterats i vissa områden i Sverige.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
•  Dubbelbehandling på vändtegar kan ge övergående gulfärgning av grödan. Gulfärgningen påverkar normalt inte  

skörden. 
•  Vissa sorter kan få en kraftig gulfärgning vid behandling med Event Super. Denna gulfärgning växer bort och påverkar 

ej skörden.
•  För sent utförda behandlingar kan medföra skada. Undvik även behandling vid hög temperatur och hög solinstrålning. 
•  Vid behandling bör grödans blad vara torra. Undvik därför behandling på kväll med dagg. 
•  Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m. 

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 125

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.

Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre,korn, raps och gräsfrö.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 135

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda
Tillåten behandling

Karenstid
antal dagarSyfte Tidpunkt Utvecklingsstadier Maxdos/

behandl. Max antal behandl. Total maxdos Intervall mellan 
behandl.

Vete
Mot svamp-

angrepp Vår 30-69 0,5 l/ha 2 1,0 l/ha 14 dagar 35

Korn
Mot svamp-

angrepp Vår 30-61 0,5 l/ha 2 1,0 l/ha 14 dagar 35

Havre
Mot svamp-

angrepp Vår 30-61 0,5 l/ha 2 1,0 l/ha 14 dagar 35

Höstråg
Mot svamp-

angrepp Vår 30-69 0,5 l/ha 2 1,0 l/ha 14 dagar 35

Rågvete
Mot svamp-

angrepp Vår 30-69 0,5 l/ha 2 1,0 l/ha 14 dagar 35

Raps
Mot svamp-

angrepp Vår 60-69 0,78 l/ha 1 0,78 l/ha - 56

Höst-
raps*1

Mot torr-
röta och ljus 
bladfläck-

sjuka

Endast höst-
behandling 14-20 0,52 l/ha 1 0,52 l/ha - 56

Gräsfrö*2 Mot svamp-
angrepp Vår 30-69 0,5 l/ha 2 1,0 l/ha 18 dagar -

*1 Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.  
*2 Frövall behandlad med Folicur Xpert får inte användas som bete till djur. Gräsfröhalm behandlad med Folicur Xpert får inte användas som foder.

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Tebukonazol 160 g/l    EC, emulsionskoncentrat
Protiokonazol 80 g/l

VERKNINGSSÄTT
Folicur Xpert består av två aktiva substanser från gruppen triazoler:
•  Tebukonazol tillhör gruppen triazoler. Tebukonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
•  Protiokonazol tillhör gruppen triazoler. Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
Kombinationen av de två aktiva substanserna gör att Folicur Xpert verkar både förebyggande och kurativt mot en rad 
olika svampsjukdomar. Både tebukonazol och protiokonazol fördelas och transporteras systemiskt i bladen. 
Behandling tidigt i svampens utveckling kan öka effekten. Folicur Xpert bör användas vid begynnande angrepp eller efter 
utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. 
Verkningstiden för Folicur Xpert beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och tillväxthastig-
het, infektionstryck samt väderförhållande. 
Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten. 

Folicur Xpert
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5413



52

FO
LIC

U
R

 X
P

E
R

T
   /   FU

N
G

IC
ID

REKOMMENDATION 
Godkännandet av Folicur Xpert ger nedanstående rekommendationer för användning i de respektive grödorna och mot 
respektive svampsjukdomar:

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Vete God effekt på mjöldagg, gulrost, brunrost Vid första symptom 0,3-0,5

God till moderat effekt på svartpricksjuka, 
brunfläcksjuka

Som del av skydd för flaggblad och ax. Baserat på riskutvärdering eller vid 
begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-65.

0,5

Reduktion av vetets bladfläcksjuka (DTR) Behov för tidig behandling kan uppstå i högrisk fält. Dessa kännetecknas 
framförallt av reducerad jordbearbetning och intensiv veteodling. 

0,3-0,5

Korn God effekt på Kornrost, mjöldagg 
 
Moderat effekt på sköldfläcksjuka, kornets 
bladfläcksjuka

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp.  
Oftast från DC 37-39.  
Höstkorn kan ha behov för intensivare behandling.

0,3-0,5

Havre God effekt på mjöldagg, rost Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-0,5

Råg God effekt på mjöldagg, rost Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-0,5

Moderat effekt på sköldfläcksjuka

Rågvete God effekt på mjöldagg, brunrost, gulrost

God till moderat effekt på svartpricksjuka, 
brunfläcksjuka sköldfläcksjuka

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp 0,3-0,5

Höstraps 
och Vårraps

God effekt på bomullsmögel Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,78

Gräsfrö God effekt på gulrost, kronrost, 
svartrost, mjöldagg, mastigosporium och 
bladsvampsjukdommar

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-0,5

Höstraps på 
hösten

Moderat effekt på Phoma och Ljus bladfläck Vid begynnande angrepp. Behandling vid 5-6 blad ger även en 
tillväxtreglerande sidoeffekt.

0,5

EFFEKTSCHEMA STRÅSÄD OCH RAPS EFFEKTSCHEMA GRÄSFRÖ

Sjukdom

Svartrost

Brunrost

Gulrost

Kronrost

Mastigosporium 

Effekt

4

4,5

4,5

4,5

4

5 Specialmedel (91-100 %)  
4 Mycket god effekt (71-90 %)  
3 God effekt (51-70 %)  
2 Viss effekt (40-50 %)  
1 Svag effekt (under 40 %)

Sjukdom

Svartpricksjuka 

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg 

Gulrost 

Brunrost 

Sköldfläcksjuka 

Kornets bladfläcksjuka 

Kornmjöldagg 

Kornrost 

Ramularia 

Havrens bladfläcksjuka 

Axfusarios

Bomullsmögel (raps)

Phoma (torröta i raps)

Ljus bladfläck (raps) 

Effekt

3

2,5

3,5

4,5

4,5

3

3

3,5

4,5

1,5

3

1,5

4

2,5

2,5

För effektschema alla fungicider, se sida 132. 

Folicur Xpert
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BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140 och 141.

VÄDRETS BETYDELSE
Folicur Xpert används optimalt när temperaturen är 15-18 °C. Lägsta temperatur för effekt är 6 °C. Snabbast upptag och 
fördelning av Folicur Xpert sker vid behandling på saftspända plantor. Undvik att behandla under extrema väderförhållan-
den, t.ex. torkstressad gröda, starkt solsken och över 25 °C. Folicur Xpert är regnfast efter 60 min.

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och kalibrerad. Vattenmängd: 100-300 liter.
Under normala sprutförhållande kan spaltspridarmunstycken användas. Vid behov kan de bytas ut mot motsvarande 
Lowdrift munstycke. Vid behandling av täta grödor kan vattenmängden ökas och körhastigheten sänkas för att förbättra 
nedträngning av sprutvätskan. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt med god täckning av plantorna. Anpassa has-
tigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.
Utprovningen av Folicur Xpert är utförd med konventionell sprutteknik, effekten av luftassisterade sprutor bör därför prö-
vas fram av användaren. I många situationer är det möjligt att rekommendera en lägre dosering än den maximalt god-
kända. Vid användning av lägre dosering, skall hänsyn tas till den gällande svampsjukdomen och dess utveckling, grö-
dans storlek, samt övriga behandlingar. Användning av reducerad dosering förutsätter tidsmässigt lämplig behandling. 
Bäst effekt uppnås vid optimala betingelser.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN 
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden låt omröringen vara igång och 
tillsätt långsamt den uppmätta mängden Folicur Xpert i sprutans preparatpåfyllare samtidigt med vattenpåfyllning. Fyll på 
resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport 
och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNINGEN
Sprutan skall vara grundligt rengjord efter det senaste spruttillfället, t ex med rengöringsmedel rekommenderat av produ-
centen. Efter utförd behandling med Folicur Xpert skall sprutan (tank, pump, slangar och bom) rengöras grundligt med vat-
ten. Sköljvattnet kan t ex sprutas ut i den behandlade grödan. Mer grundlig rengöring kan därefter utföras med rengörings-
medel och vatten. Rengör inte sprututrustning nära ytvatten. Undvik förorening via dränering från gårdsplaner och vägar.

YTTERLIGARE VILLKOR
Personlig skyddsutrustning. Vid hantering av produkten ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon eller 
ansiktsskydd användas. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kon-
takt med sprutvätska eller sprutdimma. Skyddshandskar ska användas vid återinträde i behandlat område.
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta vid behandling i stråsäd och gräsfrö till utsäde. Ett vindan-
passat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid 
användning av lantbruksspruta med bom”.
Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta vid behandling i raps. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska 
bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta 
med bom”.  Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet
Avdriftsreducerande utrustning vid behandling i raps. Vid behandling i raps ska avdriftsreducerande utrustning använ-
das som reducerar avdriften med minst 50 %, vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken
Restriktioner i gräsfrövall. Frövall behandlad med Folicur Xpert får inte användas som bete till djur. Gräsfröhalm behand-
lad med Folicur Xpert får inte användas som foder.
Återinträde i behandlade fält. Skyddshandskar ska användas om återinträde sker i behandlade fält, tidigare än 24 timmar 
efter behandling.

Folicur Xpert
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Folicur Xpert

RESISTENS
Folicur Xpert innehåller två aktiva substanser. Både tebukonazol och protiokonazol tillhör FRAC- kod 3 som ligger i risk-
gruppen medel för att utveckla resistens.
Upprepad användning av samma preparat eller preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i utveckling av 
resistens. För att undvika detta, rekommenderas, att med jämna mellanrum använda preparat med andra verkningsme-
kanismer, antingen i form av tankblandning, eller genom att skifta preparat med jämna mellanrum. Det kan inte uteslutas, 
att svampar utvecklar nedsatt känslighet mot Folicur Xpert. Leverantören kan inte hållas ansvarig för avsaknad av effekt 
vid eventuell nedsatt känslighet. 

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.
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Gratil 75 WG
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4232

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Mot örtogräs i odlingar av stråsäd, lin, betesvall, gräsfrövall och slåttervall.
I stråsäd endast för vårbehandling.
Betesdjur får ej släppas på behandlad betesmark tidigare än 7 dagar efter behandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 135

ANVÄNDNINGSVILLKOR 

Gröda Skade-
görare

Tillåten behandling
Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätske-
mängd

l/ha

Vall (betesvall, slåttervall och 
gräsfrö till utsäde)

Örtogräs Vår eller höst 60 g/ha 1 - 150-200 - 7 dagar till betesläpp

Vårvete, vårkorn, havre

Användning får även ske i 
stråsäd med insådd av vall

Örtogräs Endast vårbehandling 
DC 13-49 15 g/ha 1 - 150-200 - -

Lin Örtogräs <49 15 g/ha 1 - 150-200 - -

Höstvete, höstkorn, råg, rågvete

Användning får även ske i 
stråsäd med insådd av vall 

Örtogräs Endast vårbehandling
DC 13-49 20 g/ha 1 - 150-200 - -

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Amidosulfuron 75 vikt-%.    WG, vattendispergerbart granulat.

VERKNINGSSÄTT
Amidosulfuron (HRAC grupp B) har systemisk verkan och påverkar acetoacetat-syntesen i ogräset så att tillväxten stop-
pas inom 48 timmar. Den verksamma beståndsdelen tas primärt upp via bladen men också i viss mån via rötterna och 
translokeras sedan systemiskt inom plantan. Efter 3-5 veckor är hela plantan död. De första synliga symptomen är en gul-
färgning följt av celldöd som senare sprider sig till hela plantan. När man blandar Gratil 75 WG med andra ogräsmedel går 
nedvissningen fortare.

REKOMMENDATION 
Gratil 75 WG används mot örtogräs i odlingar av betesvall, gräsfrövall, slåttervall, stråsäd och lin. Gratil 75 WG är verk-
samt även vid låga temperaturer. Det betyder att man redan vid + 5° C kan bekämpa ogräs; alltså innan ogräset har hun-
nit konkurrera med grödan. Blandningspartners till Gratil 75 WG kan ge ett annat temperaturkrav, se etikett för respek-
tive produkt. 
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Gratil 75 WG

EFFEKTSCHEMA (DOS G/HA) 
Vall Vårsäd och lin Höstsäd

Ettåriga ogräs 40 g/ha 60 g/ha 10 g/ha 15 g/ha 10 g/ha 20 g/ha
Baldersbrå XX XX XX(X) XXX XX XXX
Blåklint - - - - - -
Dån XX XXX XX XXX XX XXX
Förgätmigej XX XXX X XX - X
Kamomill XX XX XX XX(X) XX XXX
Lomme XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Målla XX XX XX XX XX XX
Penningört XXX XXX XXX XXX XX XXX
Pilört XX XX X X X X
Raps XXX XXX XX XXX XX XXX
Plister X X - - - -
Snärjmåra XXX XXX XX XXX XX XXX
Trampört XXX XXX XX XXX XX XXX
Vallmo XX XXX X XX X XX
Våtarv XX XX X X X XX
Veronika - - - - - -
Viol X X - X - X
Åkerbinda XX XX XX XXX X XXX
Åkerkål XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Åkersenap XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Fleråriga ogräs
Hundkäx XX XXX

  xxx = mycket god effekt, >90 %,
  xx = god effekt, 70-90 %,
  x = måttlig effekt, 40-70 %,
  - = svag effekt, <40 %

Skräppa XX XXX
Maskros XX XXX
Nässla X X
Rölleka XX XXX
Smörblomma XX XXX
Stånds - -

BETESVALL, GRÄSFRÖVALL OCH SLÅTTERVALL
Ogräs Dos/ha Gratil 75 WG Dos/ha blandningspartner Tillsatsmedel Temperaturkrav, karens

Skräppor m m 40-60 g* - Superolja 0,5 l/ha
Från + 5 ºC 

7 dagars karens
*Den högre dosen Gratil 75 WG vid bekämpning av skräppa.

Vårbehandling I betesvall och slåttervall kan behandling ske så fort tillväxten har börjat och temperaturen överstiger +5 
°C. För att få en god effekt på maskrosor och skräppa krävs tidig behandling på små ogräs. Behandling ska ske före strå-
skjutning för att undvika risk för skada på vallen. I gräsfrövall ska behandling ske när skotten är 8-12 cm höga och ogrä-
sen är i god tillväxt.
Sommar- och höstbehandling utförs efter skörd eller avbetning (helst då efter betesputsning) då tillväxten åter är igång. 
Vid höstbehandling i betesvall och slåttervall skall behandling göras medan tillväxt ännu pågår, normalt sett inte senare 
än i september. Behandling av insådd ska ske tidigast en månad efter skörd av insåningsgrödan. 
Vårsäd med vallinsådd
Gratil 75 WG får användas i vallinsådd bestående av gräs, röd- eller vitklöver och lusern (ej lusern i renbestånd och ej till 
fröskörd). Klövern och lusernen kan hämmas, men återhämtar sig under säsongen. 

VÅRSÄD, MED ELLER UTAN INSÅDD AV GRÄS (VAR UPPMÄRKSAM PÅ EV BLANDNINGSPARTNER NÄR DET 
GÄLLER INSÅDD)

Ogrästyp Dos/ha Gratil 75 WG* Dos/ha blandningspartner Tillsatsmedel Temperaturkrav

Örtogräs
10-15 g 7,5-11,25 g Express 50 SX Vätmedel 0,1 l/ha Från +5 ºC
10-15 g 1,0 l MCPA 750 Vätmedel 0,1 l/ha Från +7 ºC 

Flyghavre + Örtogräs 10-15 g 1,0 l Event Super + 7,5-11,25 g Express 50 SX Superolja 0,5 l/ha Från +5 ºC

* För beräkning av rätt dos Gratil 75 WG, se effektschema.
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Gratil 75 WG

      

När gräset fått 2-3 blad och klövern fått 
spadblad fram till 2 treväpplingar. 
Optimal tidpunkt för behandling är vid 
första treväppling.spadbladsstadium 3-väpplingar

VÅRSÄD MED INSÅDD AV GRÄS OCH/ELLER RÖDKLÖVER (EJ FÖR FRÖSKÖRD.)

Ogrästyp Dos/ha Gratil 75 WG* Dos/ha blandningspartner Tillsatsmedel Temperaturkrav
Örtogräs 10-15 g 0,6 l MCPA 750 Nej Från +12 ºC

* För beräkning av rätt dos Gratil 75 WG, se effektschema.

VÅRSÄD MED INSÅDD AV GRÄS OCH/ELLER VITKLÖVER ELLER GRÄS OCH/ELLER LUSERN  
(EJ LUSERN I RENBESTÅND. EJ TILL FRÖSKÖRD)

Ogrästyp Dos/ha Gratil 75 WG* Dos/ha blandningspartner Tillsatsmedel Temperaturkrav
Örtogräs 10-15 g Superolja 0,5l/ha Från +12 ºC

* För beräkning av rätt dos Gratil 75 WG, se effektschema.

I vallinsådd kan behandling ske så fort tillväxten har börjat och temperaturen överstiger +5 °C. Blandningspartners till 
Gratil 75 WG kan ge ett annat temperaturkrav, se nedan i behandlingstabell. Vid insådd med klöver/lusern får behandling 
ske tidigast i klöverns spadbladstadium. Vid insådd med gräs får behandling ske tidigast när gräset har 1-2 blad. 

VÅRSÄD (UTAN VALLINSÅDD)

Ogrästyp Dos/ha Gratil 75 WG* Dos/ha blandningspartner Tillsatsmedel Temperaturkrav

Örtogräs

10-15 g 7,5-11,25 g Express 50 SX Vätmedel 0,1 l/ha Från +5 ºC

10-15 g 7,5-11,25 g Express 50 SX Vätmedel 0,1 l/ha
Från +5 ºC

10-15 g 1,0 l MCPA 750 Vätmedel 0,1 l/ha Från +7 ºC 

Flyghavre + Örtogräs 10-15 g 1,0 l Event Super + 7,5-11,25 g Express 50 SX Superolja 0,5 l/ha Från +5 ºC

* För beräkning av rätt dos Gratil 75 WG, se effektschema.

HÖSTSÄD PÅ VÅREN (UTAN VALLINSÅDD)

Ogrästyp Dos/ha Gratil 75 WG* Dos/ha blandningspartner Tillsatsmedel Temperaturkrav

Örtogräs
15-20 g 11,25 g Express 50 SX  Vätmedel 0,1 l/ha Från +5 ºC
15-20 g 11,25 g Express 50 SX Vätmedel 0,1 l/ha Från +5 ºC

Åkerven + Örtogräs 10-20 g 150-200 ml/ha Hussar Plus OD** Superolja 0,5 l/ha Från +5 ºC
* För beräkning av rätt dos Gratil 75 WG, se effektschema. **Se respektive gröda för godkänd dos.

LIN

Ogrästyp Dos/ha Gratil 75 WG * Dos/ha blandningspartner Tillsatsmedel Temperaturkrav
Örtogräs 10-15 g 0,5 tabl Ally 50 ST Nej Från + 10 ºC

Örtogräs 15 g - Vätmedel 0,1 l/ha Från + 10 ºC

* För beräkning av rätt dos Gratil 75 WG, se effektschema. I lin är bästa behandlingstidpunkt när linet är 5-8 cm högt.
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Gratil 75 WG

SELEKTIVITET
Gratil WG 75 är selektivt i alla stråsädesslag och i de sorter som hittills marknadsföres i Sverige. Gratil WG 75 är också 
mycket selektivt mot olika gräsarter som ingår i vall eller som insådd fånggröda (se nedan). 

Selektivitet i gräsinsådder med 15-20 g/ha Gratil WG 75 då gräset har minst tre blad

Ängssvingel xxx Rörsvingel/Strandsvingel xxx

Timotej xxx Hundäxing xxx

Ängsgröe xxx Foderlosta xxx

Engelskt rajgräs xxx Westerwoldiskt rajgräs xxx

Italienskt rajgräs xxx Rödklöver xx

Rödsvingel xxx Vitklöver xx

Rajsvingel xxx

x = behandling avrådes, xx = viss risk för skada, xxx = behandling OK.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140.
För bredare ogräseffekt kan Gratil 75 WG tankblandas med andra herbicider, beroende på vilka ogräs man har problem 
med. Se förslag i tabell nedan.

Blandningspartner Ger ytterligare effekt mot

Express/Harmony Plus Baldersbrå, blåklint, dån, plister, våtarv, vallmo m.fl. 

Event Super Flyghavre, åkerven, renkavle m.fl.

MCPA 750 Tistel, målla m.fl.

Basagran SG Blåklint, baldersbrå, pilört, våtarv m.fl.

Hussar Plus OD Åkerven m.fl. gräs, baldersbrå (obs ej i havre)

VÄDRETS BETYDELSE
Gratil 75 WG är till skillnad från andra preparat mot snärjmåra verksamt även vid låga temperaturer. Det betyder att man 
redan vid + 5° C kan bekämpa snärjmåran; alltså innan den gjort någon skada i stråsäden. Låga temperaturer vid eller 
efter sprutning kan fördröja effekten, men påverkar i regel inte slutresultatet. 
God fuktighet gynnar effekten medan torr väderlek kan ge sämre effekter p.g.a. att tillväxten i plantan är låg. Den verk-
samma beståndsdelen i Gratil 75 WG tas upp snabbt, inom en timme vid goda sprutbetingelser. Det betyder att regn 1-2 
timmar efter sprutning inte påverkar effekten.
Undvik perioder med risk för frost. Om grödan är frostskadad, vänta med behandling till den hämtat sig. Kraftiga regn 
eller frost efter behandling kan medföra gulfärgning av grödan. 

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Halveringstiden för Gratil 75 WG är 2-4 veckor. Den aktiva substansen amidosulfuron stannar i jordens översta 10 cm och 
nedbrytes där av mikroorganismer. Nedbrytningen påverkas i liten utsträckning av jordens pH. Inga restriktioner för van-
liga lantbruksgrödor.

FÅNGGRÖDOR OCH VALLINSÅDDER, SE SIDA 144
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Gratil 75 WG

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. 
Den större vattenmängden, se GAP-tabell, används under torra förhållanden och vid stora ogräsmängder. Med små vat-
tenmängder, mindre än ca 100 l/ha, och i kombination med andra preparat finns det risk för fällningar i sprutan som kan 
leda till stopp i munstycken och filter med ojämn spridning som följd. 
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Långsam 
körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på ogräsen. Munstycken som ger 
duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre 
träff/täckning på ogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av luftas-
sisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt Gratil 75 WG under 
omrörning. Fyll på resterande vattenmängd. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning. 
Saknas möjlighet till omrörning bör sprutvätskan användas inom minst ett par timmar, annars finns det risk för skiktning. 
Om arbetet måste avbrytas p.g.a. t.ex. regn, kan sprutvätskan stå några dygn, om den omröres varje morgon och kväll.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

YTTERLIGARE VILLKOR SE SIDA 132

RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 125

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 10 förpackningar á 120 gram.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i odling av vete, höstråg, rågvete och korn.
Endast vårapplicering.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 135

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte
Tillåten behandling

Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete, höstråg,  
rågvete

Mot ogräs DC 13-32 0,2 l/ha 1 - 150-200 - -

Höstkorn Mot ogräs DC 13-32 0,05 l/ha 1 - 150-200 - -

Vårvete, vårkorn Mot ogräs DC 13-30 0,15 l/ha 1 - 150-200 - -

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Jodsulfuronmetyl-natrium 50 g/l    OD, oljedispersion
Mesosulfuronmetyl 7.5 g/l

ÖVRIG BESTÅNDSDEL 
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener)

VERKNINGSSÄTT
Hussar Plus OD innehåller de verksamma beståndsdelarna jodsulfuron och mesosulfuron som tillhör gruppen sulfonylu-
reor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största delen via bladen 
och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av aminosyrabiosyntesen av de 
viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. 
Inom loppet av några få dagar efter behandling förlorar ogräsen förmågan att ta upp näring och vatten och konkurrerar 
inte längre med grödan. Inom 10-15 dagar efter behandling ser man gulfärgning på ogräsens nyaste delar och de börjar 
sloka. Nedvissning sker inom 4-6 veckor efter behandling. 
Hussar Plus OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas.

REKOMMENDATION
Hussar Plus OD används som vårbehandling och har bred effekt mot de flesta gräs- och örtogräsen. Hussar Plus OD kan 
användas till ogräsbekämpning i höstvete, höstråg och rågvete, höstkorn, samt vårvete och vårkorn. 
Dosering Hussar Plus OD ska användas i doseringar från 50-200 ml/ha beroende på typ av gröda och typ av förekom-
mande ogräs. Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.
Höstvete, höstråg och rågvete: 
Upp till 200 ml/ha. Behandling kan göras på våren fram till och med DC 32. 
Kombinationen av Hussar Plus OD och Atlantis OD i höstvete eller rågvete på våren. 
En blandning av 100 ml Hussar Plus OD + 0,4 l Atlantis OD + 0,5 l Renol ger en mycket bred och effektiv bekämpning av 
gräsogräs (vitgröe, åkerven, kärrgröe) och en bred effekt på örtogräs i höstvete eller rågvete.
Höstkorn:
Upp till 50 ml/ha. Behandling görs på våren med fördel fram till och med DC 30, godkänd fram till och med DC 32. 
Vårvete, vårkorn: 
Upp till 150 ml/ha. Behandling kan göras från DC 13 fram till stråskjutningen DC 30. 

H
U

S
S

A
R

 P
LU

S
 O

D
   /   H

ER
B

IC
ID

Hussar Plus OD
Herbicid- Växtskyddsmedel- Klass 2 L- Reg Nr 5221
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EFFEKTSCHEMA FÖR HÖSTVETE, HÖSTRÅG,  EFFEKTSCHEMA FÖR VÅRVETE OCH VÅRKORN 
RÅGVETE OCH HÖSTKORN1  

Örtogräs 50  
ml/ha

100  
ml/ha

150  
ml/ha

200  
ml/ha

Örtogräs 50  
ml/ha

75  
ml/ha

100 
ml/ha

150 
ml/ha

Baldersbrå vårgrodd xx xxx xxx xxx Baldersbrå xxx xxx xxx xxx

Baldersbrå 
höstgrodd 

x xxx xxx xxx Blåklint - - - x

Blåklint - - x x Dån-arter xxx xxx xxx xxx

Dån-arter xxx xxx xxx xxx Förgätmigej - xx xx xxx

Förgätmigej - xx xxx xxx Gullkrage - - x x

Gullkrage - x x xx Harkål - xx xxx xxx

Harkål - xxx xxx xxx Jordrök - - - x

Jordrök - - x x Kamomill xxx xxx xxx xxx

Kamomill xx xxx xxx xxx Korsört - - xx xxx

Korsört - xx xxx xxx Lomme xxx xxx xxx xxx

Lomme xxx xxx xxx xxx Molke - - xx xxx

Molke - xx xxx xxx Målla - - xxx xxx

Målla   - xxx xxx xxx Näva2 - x x(x) xx

Näva2 - x(x) xx xx Penningört xxx xxx xxx xxx

Penningört xxx xxx xxx xxx Pilört x xxx xxx xxx

Pilört x xxx xxx xxx Plister x xx xxx xxx

Plister x xx xxx xxx Raps xxx xxx xxx xxx

Raps xx xxx xxx xxx Snärjmåra xx xx xxx xxx

Snärjmåra x xx xxx xxx Trampört x xx xxx xxx

Trampört x xx xxx xxx Vallmo xx xxx xxx xxx

Vallmo x xxx xxx xxx Vicker - - xx xxx

Vicker - xx xxx xxx Viol - - x x

Viol - x x xx Våtarv xxx xxx xxx xxx

Våtarv xxx xxx xxx xxx Åkerbinda x xx xxx xxx

Åkerbinda x xx xxx xxx Åkergyllen - xx xxx xxx

Åkergyllen  - xxx xxx xxx Åkerkulla - x xx xxx

Åkerkulla  - xx xxx xxx Åkerrättika - - xx xxx

Åkerrättika - xx xxx xxx Åkersenap xxx xxx xxx xxx

Åkersenap xxx xxx xxx xxx Åkerspergel - x xx xxx

Åkerspergel  - xx xxx xxx Åkertistel - - x x

Åkertistel - x x xx

Gräsogräs 50  
ml/ha

100  
ml/ha

150  
ml/ha

200  
ml/ha

Gräsogräs 50  
ml/ha

75  
ml/ha

100  
ml/ha

150  
ml/ha

Hönshirs3 - xx xx(x) xxx Hönshirs3 - - xx xx(x)

Kärrgröe - - - - Kärrgröe - - x x

Rajgräs x xx xxx xxx Rajgräs x xx xxx xxx

Vitgröe små plantor x xx xxx xxx Vitgröe små plantor x xx xxx xxx

Åkerven x xxx xxx xxx Åkerven x xx xxx xxx

1) Var uppmärksam på att maxdos i höstkorn är 50 ml/ha. 2) Behandling måste göras på nävaplantor i hjärtbladstadiet/små plantor: storleken på ogräsen är viktigare 
än dosen. 3) Effekt avser största plantan i tidig bestockning.

Hussar Plus OD
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xxx = mycket god effekt, >90%
xx = god effekt, 70-90 %

x = måttlig effekt, 40-70 %
- = svag effekt, <40 %
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BEHANDLINGSTIDPUNKT
Generellt gäller att små ogräs är lättare att kontrollera än stora. Det är även lättare att få en jämn täckning på ogräsen om 
ogräsen är små. 

Gröda
Bästa utvecklingsstadium vid behandling:

Grödan Ogräsen

Höstsäd
Behandling i höstsäd får ske på våren vid begynnande tillväxt till och 
med DC 32. Behandlingen görs med fördel fram till och med DC 30.

Då ogräsen befinner sig i god tillväxt. Optimal effekt fås mellan 
2-bladsstadiet och fram till mitten av bestockningen för gräsogräs, 
eller 6-bladsstadiet för örtogräs.

Vårsäd
Från det att grödan befinner sig i 3-bladsstadiet, DC 13, fram till och 
med DC 30.

Behandling sker efter ogräsens uppkomst. Optimal effekt fås mellan 
2-bladsstadiet och fram till mitten av bestockningen för gräsogräs, 
eller 6-bladsstadiet för örtogräs

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140. Vid blandning med CCC tillsammans med Hussar Plus OD eller Atlantis OD + Hussar Plus 
OD, så gäller att ingen olja eller vätmedel skall tillsättas om dosen av CCC är högre än 1,0 l/ha. Hussar Plus OD rekom-
menderas inte i blandning med Ally Class 50 WG eller Event Super.

JORDARTENS BETYDELSE
Upptag via jord påverkas av markfukten vid spruttillfället, men eftersom den övervägande delen av upptaget sker genom 
bladen har markfukten i praktiken ingen betydelse. 

VÄDRETS BETYDELSE
Hussar Plus OD kan användas på våren när gröda och ogräs är i tillväxt och temperaturen är cirka 8°C. God tillväxt i 
ogräsplantorna ger en snabb och god ogräseffekt. Hussar Plus OD i blandning med olja är regnfast efter 4 timmar. Vid 
mycket kraftig dagg kan en sprutning orsaka avrinning av dagg/sprutvätska och effekten kan i värsta fall bli nedsatt eller 
helt utebli. Därför bör behandling ske först när ev. dagg har torkat in. Undvik behandling i perioder med nattfrost.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Om behandlad gröda utgår kan vårkorn och vårvete sås efter en lättare jordbearbetning och om det gått minst 15 dagar 
efter behandling med Hussar Plus OD. Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstoljeväxter. 
Harvning räcker under normala förhållanden. Året efter en behandling kan alla lantbruksgrödor odlas.

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. 
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Långsam 
körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. Munstycken som 
ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre 
träff/täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av 
luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. 
Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det 
inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på biobädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behål-
lare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt den uppmätta mängden Hussar Plus OD under omrörning. Fyll på res-
terande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Olja eller vätmedel tillsätts till sist. Rör om sprutvätskan 
kontinuerligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

Hussar Plus OD
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RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

YTTERLIGARE VILLKOR SE SIDA 132

RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta pre-parat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
•  Havre får ej behandlas med Hussar Plus OD
•  Höstvete, höstråg och rågvete tolererar höga doser av Hussar Plus OD medan vårsäd är känsligare och höstkorn ännu 

känsligare. Dosering i vårsäd får inte överstiga 150 ml/ha och i höstkorn 50 ml/ha. Var särskilt noga med att undvika 
överlappning genom dubbelbehandling på vändtegar.

•  Vårkorn: Vid väldigt goda tillväxtförhållanden med ett högt upptag och speciellt i sexradssorter samt tidigt mognande 
sorter kan Hussar Plus OD ge en övergående gulfärgning och eventuellt hämma tillväxten en kort tid. Denna gulfärg-
ning/tillväxtbegränsning är av övergående karaktär och har normalt ingen betydelse för skörden.

•  Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 126 

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen. Produkten får inte förvaras i en temperatur som överstiger 35°C.
Transportförpackning Förpackning med 12 flaskor á 1 l.

Hussar Plus OD
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av potatis.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 136

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare

Tillåten behandling
Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Minst antal  
dagar mellan 
varje behandl. 

Vätskemängd
l/ha

Potatis Potatisbladmögel DC 40-89 1,2 l/ha 4 7 150-400 4,8 l/ha 7

Potatis Potatisbladmögel DC 40-89 1,6 l/ha 3 7 150-400 4,8 l/ha 7

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Propamocarb (hydroklorid) 625 g/l.    SC, suspensionskoncentrat.
Fluopicolide 62,5 g/l.

VERKNINGSSÄTT
Infinito innehåller två aktiva substanser från två kemiska grupper och med olika verkningssätt:
•  Fluopicolide tillhör den kemiska gruppen benzamider (FRAC-kod 43). Fluopicolide är translaminär och transporteras 

genom bladen efter behandling. 
•  Propamocarb tillhör den kemiska gruppen karbamater (FRAC-kod 28). Propamocarb verkar systemisk och förflyttar 

sig i xylemet, därmed skyddas även nytillväxten.
Infinito verkar på flera stadier i bladmögelsvampens livscykel vilket ger ett starkt skydd mot angrepp av både bladmögel 
och brunröta.

REKOMMENDATION
Infinito skall användas tillsammans med andra svamppreparat i ett behandlingsprogram mot potatisbladmögel, för att 
effektivt skydda knölarna mot angrepp av brunröta. För optimal effekt ska Infinito användas i mitten och den senare delen 
av behandlingsprogrammet. Detta infaller normalt under juli månad då tillväxten är som störst och risken är stor för infek-
tion av bladmögelsvampen. För att uppnå högsta effekt är det viktigt att behandlingen sker med rekommenderad dos, i 
rekommenderade intervall och i följd.

DOSERING

Använd 1,6 l Infinito per hektar med max 10 dagars behandlingsintervall, (max 4,8 l/ha & år) beroende på infektions-
trycket. Vid högt infektionstryck används alltid 1,6 l/ha och 7 dagars intervall. Bevattnad potatis ska alltid behandlas som 
högriskförhållande.

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Behandlingar skall alltid göras förebyggande som en del i ett behandlingsprogram mot potatisbladmögel. Optimal 
användning är mitt i ett behandlingsprogram. Använd aldrig Infinito som en kurerande behandling när angreppet redan 
har brutit ut i grödan. Under sådana förhållanden skall andra alternativa åtgärder sättas in. Behandla på torra blad.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140.

VÄDRETS BETYDELSE
Infinito bör sprutas på torra plantor (blad). Infinito tas snabbt upp i växten och är därefter regnfast efter en timme.

3 behandlingar med 1,6 l/ha i följd
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SPRUTTEKNIK
Det är viktigt att säkerställa en god täckning av stjälkar och blad. Detta görs genom att använda sprutteknik och vatten-
mängd som ger en god fördelning av sprutvätskan. Rekommendationen är att använda munstycken ISO 110-03 eller ISO 
110-04 med ett tryck på 2,0-3,0 bar. Rekommenderad vattenmängd är 150-400 liter per hektar. Duschkvalitet medium 
eller fin.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på halva vattenmängden och tillsätt Infinito under omrörning. 
Fyll på resterande vattenmängd. Lösningen ska sprutas ut omgående. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både 
transport och sprutning. 
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS 
Infinito innehåller två aktiva substanser från två kemiska grupper. Fluopicolide tillhör den kemiska gruppen benzamider 
(FRAC-kod 43). Propamocarb tillhör den kemiska gruppen karbamater (FRAC-kod 28). 
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
en annan verkningsmekanism. Följs nämnda förhållningsregler anses resistensrisken vara låg.

RESISTENSSTRATEGI
För att förhindra att resistens utvecklas, bör Infinito ingå i ett behandlingsprogram med preparat som har andra verk-
ningssätt. Max fyra behandlingar med Infinito per år.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
För att skydda grundvatten får inte denna produkt eller andra produkter innehållande fluopicolide användas med mer än 

en total dos på motsvarande 0,3 kg fluopicolide/ha under en treårsperiod på samma fält.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 126

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.

Infinito
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 133

ANVÄNDNINGSVILLKOR 

Gröda
Ska-

de-gö-
rare

Tillåten behandling
Maxdos,

totalt
 /ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

Utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Behandlings-
intervall 
(dygn) 

Vätskemängd
l/ha

Sockerbetor och foderbetor Örtogräs DC 10-18* 0,6 l/ha 3 7-14 100-150 1,8 l/ha -

*betan har 8 riktiga blad

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Desmedifam 160 g/l.     EC, emulsionskoncentrat.
Fenmedifam 160 g/l.

VERKNINGSSÄTT
Kemifam Power innehåller de verksamma beståndsdelarna desmedifam och fenmedifam. Kemifam Power är kontaktver-
kande och verkar på plantornas gröna ovanjordiska delar. Det sker inget upptag genom rötterna. 
Kemifam Power blockerar fotosyntesen, vilket innebär att bladen påverkas och vissnar. Först ses nervissningen mellan 
nerv och bladkant. Efterhand vissnar hela bladet och till sist hela plantan. Betorna kan inaktivera och bryta ner de verk-
samma beståndsdelarna inne i plantans celler. De flesta ogräsarter saknar denna egenskap.

REKOMMENDATION
Kemifam Power är ett bredverkande och skonsamt ogräsmedel i betor. 
Dosering Kemifam Power 0,6 l/ha per behandling 
Ogräsens kan delas in efter känslighet, enligt nedan:

Känsliga

– bekämpningsbara upp till 2-bladsstadiet Målla, våtarv, åkerviol, pilört, åkerbinda och veronika

Motståndskraftiga

– endast bekämpningsbara i hjärtbladsstadiet: Snärjmåra och trampört

Ogräsbehandling i betor utförs i ett behandlingsprogram bestående av flera spruttillfällen. Nedanstående schema kan 
användas som utgångspunkt till en behandlingsstrategi men det bör anpassas till det enskilda fältet. 
Om ogräset behandlas vid optimal tidpunkt och sprutförhållandena är goda så förväntas god effekt med nedanstående 
behandlingsprogram. Doseringen av ev. blandningspartner fastställs utifrån fältets ogräsflora och ogräsens storlek.

K
E

M
IFA

M
 P

O
W

E
R

   /   H
ER

B
IC

ID

Kemifam Power



67

Behandlingstidpunkt

Behandling 1 Behandling 2 Behandling 3

Ogräs vid hjärtbladstadiet
Nytt ogräs vid hjärtbladstadiet Nytt ogräs vid hjärtbladstadiet

7-10 dagar senare 7-14 dagar senare

Bred flora av örtogräs
Strategi med 2 Tramat-behandlingar

0,6 l/ha Kemifam Power
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,6 l/ha Kemifam Power
+

0,25 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,6 l/ha Kemifam Power
+

0,25 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

Bred flora av örtogräs
Strategi med 3 Tramat-behandlingar

0,6 l/ha Kemifam Power
+

0,14 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,6 l/ha Kemifam Power
+

0,14 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,6 l/ha Kemifam Power
+

0,14 l/ha Tramat SC 500
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

Anmärkning: högsta dos beroende på vald strategi med Tramat SC 500  
finns beskrivet i användarvillkoren för Tramat SC 500 sidan 110.

OLJETILLSATS
Tillsats av superolja kan öka/säkra effekt av ogräsmedel. Doseringen är under normala förhållanden beroende av tempe-
raturen.

Temperatur Dosering

Under 15 °C 0,5 l Superolja per ha

15-20 °C 0,25 l Superolja per ha

Över 20 °C Oljetillsats avrådes

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Kemifam Power är särskilt effektiv vid bekämpning av örtogräs i hjärtbladsstadiet, medan stora örtogräs är mer svårbe-
kämpade. Var därför uppmärksam på ogräset, det växer ofta snabbare än man räknar med. 
Vid normala förhållanden bör det vara en veckas uppehåll till andra behandlingar exempelvis mot gräsogräs. Avvakta 
med behandling av kvickrot tills den har återhämtat sig efter en eventuell påverkan från ogräsbehandlingen.

BLANDBARHET
Kemifam Power kan blandas med Goltix SC, Safari 50 DF, Tramat SC 500, Mangannitrat, Mantrac, manganchelat, super-
olja och pyretroider. För tillvägagångssätt, se avsnittet; Tillredning av sprutvätska

JORDARTENS BETYDELSE
Effekten är oberoende av jordart och markfukt. Kemifam Power har även god effekt på mulljordar.

VÄDRETS BETYDELSE
En optimal effekt av ogräsbekämpning i betor uppnås vid behandling på saftspända plantor under goda tillväxtbetingel-
ser. Vid normala förhållanden bör behandlingen ske på morgonen eller förmiddagen. Övergång till varmt och soligt väder 
ger tunt vaxskikt på plantorna och en behandling kan påverka betor och ogräs kraftigt. 
Undvik ogräsbekämpning på betor skadade av vind, hagel eller liknande. Det krävs minst tre till fem dagar för betorna att 
läka. Undvik ogräsbekämpning två dagar före och efter nattfrost. Någon minusgrad precis vid soluppgången räknas inte 
som nattfrost. Kemifam Power är regnfast efter en timme. 

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Inga restriktioner för vanliga lantbruksgrödor.
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SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.  
För att uppnå optimal effekt ska man vid val av munstycke eftersträva små droppar, som ger bra täckning och god  
vidhäftning på bladen. Under goda sprutförhållande rekommenderas vanliga spaltspridaremunstycken. Under mindre  
optimala förhållanden kan LowDrift munstycken användas. För att motverka stopp i filter rekommenderas 50 mesh  
filterstorlek.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Kemifam Power används i en koncentration, minst 0.4 % = minst 0,4 l Kemifam Power per 100 l vatten. 
Skaka dunken väl före användning. Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar 
i tanken. Stå med sprutan på biobädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på en mindre mängd vatten 
och tillsätt Kemifam Power under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt ev. blandningspartner. Mycket 
kallt vatten bör undvikas. Om olja ingår ska den tillsättas sist.
Förutsättningar för en problemfri sprutning är bl.a.
•  att man undviker att använda vatten med hög kalk eller järnhalt eller smutsigt vatten.
•  att man inte blandar mera sprutvätska, än vad som kan sprutas ut på ett par timmar.
•  att man efter behandling sköljer sprutan med rent vatten även om behandling skall göras följande dag.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Negativ påverkan på grödan som t.ex. insektangrepp, rotbrand, vind eller hagelskador, manganbrist, stora temperatur-
svängningar m.m. kan öka risken för skador på grödan.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 122

ÖVRIGT 
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i odlingar av fodermajs.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 136

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skade-
görare

Tillåten behandling
Maxdos,
totalt/ha

Karens-
tid 

(dygn)

Tidpunkt
utvecklings- 

stadium

Maxdos
 /behandl.

Max antal
behandl.

Behandlings-
intervall 
(dygn)

Vätskemängd 
l/ha

Fodermajs (ensilagemajs, kolvmajs och 
kärnmajs)

Ogräs DC 12-18 150 g 2 10-14 150-200 150 g -

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR   FORMULERING
Foramsulfuron 30 vikt-%.    WG, vattendispergerbart granulat.
Jodsulfuronmetyl-natrium 1 vikt-%. 

ÖVRIG BESTÅNDSDEL 
Isoxadifenetyl 30 vikt-% (safener).

VERKNINGSSÄTT
MaisTer innehåller de verksamma beståndsdelarna foramsulfuron och jodsulfuron dessa tillhör gruppen sulfonylureor 
(HRAC grupp B). Upptagning sker i huvudsak genom ogräsets blad och därefter transporteras de verksamma bestånds-
delarna in i plantans celler, där de verkar genom att hämma bildandet av de för plantan så livsviktiga aminosyrorna iso-
leucin och valin. 
Efter behandling avstannar tillväxten i ogräset inom loppet av några få dagar. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de 
yngsta bladen och ogräset börjar vissna ned, för att inom 2-4 veckor vara helt nedvissnat.
MaisTer innehåller en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas. 

REKOMMENDATION 
MaisTer är ett mycket bredverkande ogräsmedel för bekämpning av en lång rad svårbekämpade örtogräs och gräsogräs 
inklusive kvickrot. MaisTer används för ogräsbekämpning i fodermajs (ensilagemajs, kolvmajs och kärnmajs).
Dosering MaisTer används i ett behandlingsprogram i doseringar från 50-150 g beroende på ogräsart, antal behand-
lingar, behandlingstidpunkt och eventuell blandningspartner. 
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MAISTER DOSSCHEMA
Maximalt 150 g/ha och år får användas. Max två behandlingar per gröda. 

Örtogräs
Avser effekter vid enkelbehandling 2 x 75 g MaisTer  

+ 0,3 l Starane
2 x 75 g MaisTer  
+ 0,5 l Callisto50 g 75 g 100 g 125 g 150 g

Baldersbrå xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Dån xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Förgätmigej x x xx xxx xxx xxx xxx

Gullkrage x x xx xxx xxx xxx xxx

Jordrök x xx xxx xxx xxx xxx xxx

Lomme xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Målla x xx xxx xxx xxx xxx xxx

Nattskatta xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Näva - flik* - x xx xx xx xx xx

Näva - mjuk* - x xx xx xx xx xx

Näva - skat* - - x x x xx xx

Penningört xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Pilört, vanlig x xx xxx xxx xxx xxx xxx

Plister x xx xxx xxx xxx xxx xxx

Raps xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Snärjmåra x x xx xxx xxx xxx xxx

Trampört - x x xx xxx xxx xxx

Veronika - - - - - - xxx

Viol x xx xxx xxx xxx xxx xxx

Våtarv xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Åkerbinda - - - - - xx xx

Åkerkål xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Åkerpilört x xx xxx xxx xxx xxx xxx

Åkersenap xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Gräsogräs 50 g 75 g 100 g 125 g 150 g

* Behandla nävaplantor i hjärtbladssta-
diet/små plantor: storleken på ogräs-
plantorna är viktigare än än dosen.

** Hirsbekämpning, dos; 75-100 g  
MaisTer i andra behandlingen.

*** Kvickrotsbekämpning, dos; 100-150 g 
MaisTer i första behandlingen, när 
kvickroten har 3-4 blad.

Flyghavre xxx xxx xxx xxx xxx

Hönshirs** x x xx xxx xxx

Kavelhirs** x x xx xxx xxx

Kvickrot*** x x xx xxx xxx

Rajgräs xx xxx xxx xxx xxx

Vitgröe xx xxx xxx xxx xxx

Rotogräs 50 g 75 g 100 g 125 g 150 g

Knölsyska xx xxx xxx xxx xxx

Kålmolke xx xxx xxx xxx xxx

Tussilago/hästhov - x x xx xxx

Åkerfräken - x x xx xxx

Åkermolke xx xxx xxx xxx xxx

Åkermynta - x x xx xxx

Åkertistel - x x xx xx

Vattenpilört - x x xx xx

MaisTer
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xxx = Mycket god effekt, mer än 90 %
xx = God effekt, 70-90 %
x = Måttlig effekt, 40-70 % höj dosen eller  
tillsätt blandningspartner.
- = Svag effekt, mindre än 40 % tillsätt  
passande blandningspartner.
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MAISOIL
MaisTer skall alltid blandas med MaisOil som är en specialolja för MaisTer. Andra typer av oljor rekommenderas ej. 

Följande doseringar gäller: 

Vid denna dos MaisTer använd denna mängd MaisOil

50 g MaisTer 0,67 l MaisOil

75 g MaisTer 1,0 l MaisOil

100 g MaisTer 1,33 l MaisOil

125 g MaisTer 1,67 l MaisOil

150 g MaisTer 2,0 l MaisOil

1 förpackning innehåller:  
750 g MaisTer och 2 x 5 l MaisOil

MAJSSORTER
MaisTer är skonsam för de flesta sorter i majs, men några enstaka sorter är känsliga och bör därför inte behandlas. För 
aktuell sortlista: se hemsida, www.cropscience.bayer.se

BEHANDLINGSTIDPUNKT
MaisTer sprutas när ogräset precis kommit upp och innan ogräset börjar konkurrera med majsen. Generellt används en 
splitbehandling där ca 1/3-2/3 av den planerade doseringen sprutas när örtogräset har 2 örtblad eller gräset har 2-3 blad, 
efterföljt av den resterande dosen 10-14 dagar senare. Splitbehandling är särskilt en fördel vid kvickrotsbekämpning, 
samt när det erfarenhetsmässigt är risk för nytillväxt av nya ogräs (t.ex. humusrika jordar). Om andra medel ska använ-
das till specifika ogräsarter, sprutas dessa ensamt eller som en tankblandning, när det aktuella ogräset har en passande 
storlek till den aktuella produkten. Behandling med MaisTer får inte ske senare än i majsens 8-bladsstadie (DC18).

BLANDBARHET
MaisTer kan blandas med Harmony 50 SX, Callisto, Basagran SG, Matrigon 72 SG samt insekticider utan lösningsmedel. 
För ytterligare information kontakta Bayer.

JORDARTENS BETYDELSE
Upptag via jorden påverkas av markfukten vid behandlingstillfället, men då det övervägande upptaget sker genom bla-
den är detta av ringa betydelse.

VÄDRETS BETYDELSE
MaisTer kan användas när det är tillväxt i ogräs och grödan, samt temperaturen är över 8 °C. Lugnt väder och god tillväxt 
i ogräsplantorna främjar en snabb och säker effekt. MaisTer är regnfast efter 2 timmars uppehållsväder. Undvik behand-
ling i perioder med nattfrost eller låga temperaturer.
Vid behandling i perioder med mycket varmt väder (vid temperaturer över 25 °C), kan behandling ge en övergående gul-
färgning / minskad tillväxt av grödan. Denna tillväxtbegränsning är övergående och normalt utan betydelse för skörden.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
MaisTer bryts snabbt ner i jorden, därmed kan alla konventionella lantbruksgrödor odlas året efter behandling.

MaisTer
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SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
ogräsen.
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Använd 
spaltspridaremunstycken eller motsvarande Low- Drift munstycke. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventio-
nell sprutteknik. Ogräseffekten av luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren.
För att säkerställa optimal upptagning och effekt, tillsätt alltid MaisOil som levereras i samma förpackning.
För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för 
bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”. 

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt MaisTer under omrör-
ning. Fyll på resterande vattenmängd. Till sist tillsätt MaisOil långsamt. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både 
transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
•  MaisTer kan inte användas i sockermajs
•  MaisTer kan gulfärga majsen och eventuellt hämma tillväxten en kort tid. Denna gulfärgning/tillväxtbegränsning är av 

övergående karaktär och har normalt ingen betydelse för skörden.
•  På vattenmättade jordar bör MaisTer inte användas om det är risk för mycket stora nederbördsmängder.
•  Plantor som är stressade på grund av kyla, torka, stark värme, sjukdomar eller näringsbrist bör inte behandlas.
•  Effekten på kvickrotens utlöpare är begränsad. Detta betyder att fastän allt ovanjordiskt plantmaterial bekämpas och 

vissnar bort, kan det efteråt ske en återväxt från kvickrotens utlöpare. Denna återväxt sker dock så sent, att den inte 
har någon betydelse för majsens skördeutbyte.

•  Undvik avdrift mot lövträdsbestånd.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 127

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning Förpackning med 1 förpackning med 1 x 750 g MaisTer och 2 x 5 l MaisOil.

MaisTer
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE MKH SUPER
Mot ogräs i odlingar av vete. Endast för vårbehandling.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖRPACKNING: SAMPACK
MKH Super levereras som en  sampack med MKH Power SG 70 och Sekator OD. MKH Power SG 70 skall alltid tank-
blandas med Sekator OD.    
MKH Power SG 70 är identisk med Attribut SG 70.

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR SEKATOR OD, DÅ DEN INGÅR I MKH SUPER

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Vete Mot ogräs DC 13-32 Endast vårbehandling 100 ml/ha 1 - 150-200 -

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR MKH POWER SG 70

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Höstvete och vårvete Mot ogräs DC 10-32 Endast vårbehandling 60 g/ha 1 - 150-200 -

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Sekator OD Amidosulfuron, natrium salt 106,0 g/l  OD, oljedispersion.
Jodsulfuronmetyl-natrium 25,0 g/l.    SG, vattenlösligt granulat.
Övrig beståndsdel Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).
MKH Power Propoxikarbazonnatrium 70 vikt-%.

VERKNINGSSÄTT
MKH Super är ett ogräsmedel som består av de verksamma beståndsdelarna propoxikarbazon, jodsulfuronmetyl och 
amidosulfuron. De tre aktiva substanserna tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Propoxicarbazon har både 
blad- och jordverkan. Propoxicarbazon transporteras akropetalt och basipetalt och kan därmed spridas i såväl ovanjor-
diska som underjordiska växtdelar och bekämpa annuella och perenna ogräs med underjordiska växtsystem. Tillväxten 
hämmas genom en störning av aminosyrabiosyntesen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Inom loppet av 
några få dagar efter behandling förlorar ogräsen förmågan att ta upp näring och vatten och konkurrerar inte längre med 
grödan.
Inom 10-15 dagar efter behandling ser man gulfärgning på ogräsens sist utvecklade delar och de börjar sloka. Nedvissning 
sker inom 4-6 veckor efter behandling.
Sekator OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad safener som gör att grödan inte påverkas. Därför skall MKH 
Power SG 70 alltid blandas med Sekator OD. Vid en eventuell reducerad dosering skall förhållandet mellan Sekator OD 
och MKH Power SG 70 kvarstå. Förutom säkerhet för grödan tillför Sekator OD också en mycket bred ogräseffekt.

REKOMMENDATION 
Mot gräsogräs och örtogräs i odlingar av vete. 
Dosering Sekator OD skall i blandning med MKH Power SG 70 användas i dosering 100 ml/ha Sekator OD + 60 g/ha 
MKH Power SG 70. Förpackningarna är anpassade så att mängden överensstämmer i förhållande till rekommenderad 
dosering.
Tillsätt alltid 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja.

MKH Super
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4906
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MKH Super

EFFEKTSCHEMA FÖR MKH SUPER HÖSTVETE OCH VÅRVETE

Full dos (60 g MKH Power SG 70 + 100 ml Sekator OD)

Örtogräs Höstvete Vårvete Gräsogräs Höstvete Vårvete
Baldersbrå XXX XXX Flyghavre XXX XXX

Blåklint (1) (X) (X) Hönshirs (3) X(X) X(X)

Dån-arter XXX XXX Kvickrot XXX XXX

Förgätmigej XX XX Kärrgröe X X

Gullkrage X X Losta (3) XX XX

Harkål XXX XXX Rajgräs X X(X)

Jordrök - - Renkavle XX XXX

Kamomill XXX XXX Vitgröe X(X) XX

Korsört XXX XXX Åkerven XX(X) XXX

Lomme XXX XXX

xxx = mycket god effekt, >90 %
xx = god effekt, 70-90 %
x = måttlig effekt, 40-70 %
- = svag effekt, <40 %

1) Tillsätt Express SX alt. MCPA för bättre effekt mot blåklint

Molke XX XX

Målla  XXX XXX

Näva (2) X(X) X(X)

Penningört XXX XXX

Pilört XXX XXX

Plister XX XX

Raps XXX XXX

Snärjmåra XXX XXX

Trampört XX(X) XX(X)

Vallmo XXX XXX

Vicker XX XX

Viol X X

Våtarv XXX XXX

Åkerbinda XXX XXX

Åkerrättika XXX XXX

Åkersenap XXX XXX

Åkerspergel XX XX

Åkertistel X X

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Generellt gäller att små ogräs är lättare att bekämpa än stora. Det är även lättare att få en jämn täckning på ogräsen med 
preparatet om ogräsen är små. För optimal effekt på gräsogräs krävs god markfukt vid behandling.

UTVECKLINGSSTADIUM GRÖDA
Behandling i vete med MKH Super kan ske på våren fram till och med DC 32.

UTVECKLINGSSTADIUM OGRÄS
Då ogräsen befinner sig i god tillväxt. Optimal effekt fås när kvickroten har cirka 2-3 blad, eller max 6-bladsstadiet för 
örtogräs.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140.

JORDARTENS BETYDELSE
Upptag via jord påverkas av mullhalten samt av markfukten vid behandlingstillfället. Kvickrotseffekten kan bli nedsatt på  
mulljordar. Om det finns mycket halm- och stubbrester i ytan kan jordverkan av MKH Super försämras.
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MKH Super

VÄDRETS BETYDELSE
MKH Super används på våren när gröda och ogräs är i tillväxt och temperaturen är cirka 8°C. God tillväxt i ogräsplan-
torna ger en snabb och säker ogräseffekt. God markfukt främjar gräsogräseffekten.
MKH Super är regnfast efter 4-6 timmar. Vid mycket kraftig dagg kan en behandling orsaka avrinning av dagg/sprut-
vätska, och effekten kan i värsta fall bli nedsatt eller helt utebli. Man bör därför behandla först när daggen är på väg att 
torka in. Man bör inte behandla när det är risk för nattfrost.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
MKH Super bryts normalt snabbt ner i jorden och därmed kan alla konventionella lantbruksgrödor odlas året efter 
behandling.
Sådd av höstoljeväxter samma år som en behandling med MKH Super är möjligt efter plöjning. Undvik om möjligt dub-
belbehandling. 
Om behandlad gröda utgår, t.ex. på grund av frost, kan vårvete sås 15 dagar efter MKH Super-behandlingen.
Fånggröda som sås i samband med skörd: Vitsenap  och oljerättika är möjliga att så, men fånggrödan kan påverkas och 
plantantalet kan reduceras.

FÅNGGRÖDOR OCH VALLINSÅDDER, SE SIDA 144

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. 
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Långsam 
körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. Munstycken som ger 
duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre träff/
täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av luftassis-
terade sprutor bör därför prövas fram av användaren.
I mycket täta och kraftiga grödor/vid kraftiga bestånd av rajgräs/åkerven kan det vara nödvändigt att öka vattenmäng-
den. Behandla ej på daggvåt gröda.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt långsamt den upp-
mätta mängden Sekator OD och MKH Power SG 70 under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt even-
tuell blandningspartner. Olja eller vätmedel tillsätts till sist. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och 
sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

YTTERLIGARE VILLKOR, SE SIDA 132
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MKH Super

RESISTENS
MKH Super innehåller de verksamma beståndsdelarna propoxicarbazon, jodsulfu ronmetyl och amidosulfuron. De tre 
aktiva substanserna tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Återkommande användning av samma medel eller 
av medel med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveckling av resistens. För att undgå detta rekommende-
ras att man med jämna mellanrum använder ett medel med annan verkningsmekanism antingen i form av en tankbland-
ning, eller genom att skifta medel. Observera att odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell 
resistens. Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resul-
tera i en utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett pre-
parat med annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att 
odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR

Sekator OD i blandning med MKH Power SG 70 får endast användas i vete på våren. 
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 127

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen. Sekator OD får inte förvaras i en temperatur som överstiger 35 °C.
Transportförpackning 4 förpackningar med 600 g MKH Power SG 70 + 1 l Sekator OD.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätske-
mängd l/ha

Potatis
Groddbränna, filtsjuka och 
lackskorv (Rhizoctonia solani) Betning 60 ml/ 

100 kg utsäde 1 - - 63

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Pencykuron 250 g/l.    FS, suspension för våtbetning.

VERKNINGSSÄTT
Monceren FS 250 är ett kontaktverkande svampmedel mot svampen Rhizoctonia solani.

REKOMMENDATION 
Monceren FS 250 är betningsmedel i potatis mot svampen Rhizoctonia solani som kan orsaka groddbränna, filtsjuka och 
lackskorv. 
Monceren FS 250 är formulerat som ett flytande betningsmedel och används som sprut- eller spraybetning av utsädet i 
samband med sättningen, eller vid utsortering från lagerhus.
Dosering 60 ml per 100 kg potatisutsäde.
Vattenmängd Anpassas till respektive sprututrustning, sträva efter låga vattenmängder.
Karenstid 63 dagar från sättning till skörd. 

APPLICERINGSTEKNIK
Vid betning med Monceren FS 250 är det viktigt med en jämn fördelning/täckning för att säkerställa god effekt. 
Vätskemängd (preparat + vatten) anpassas efter respektive utrustning. Använd rent potatisutsäde (utan stora mängder 
jord på knölarna) för att minimera risken för spill/sämre täckning. Beting på förgrodd potatis är också möjlig.

Betning av potatisutsäde kan ske med följande metoder:
Spraybetning på rullbord
Betning i samband med sortering och uttagning från lagret. Här används specialmunstycken (spinning disc) som mon-
teras i en spraykammare ovanför ett rullbord. Normalt använd en vätskemängd på 1 liter/ton potatisutsäde. Sörj för god 
ventilation/utsug vid betning i lagerhus.
Spraybetning i potatissättaren
Ett till två sprutmunstycken monteras vid varje sättrad i sättaren där potatisknölarna plockas upp av skop- 
elevatorn. Montera munstycket så att vätskan träffar knölarna medan de rullar runt strax före att skopelevatorn plockar 
upp dem. Det är viktigt att rikta sprutmunstycket så att vätskan inte väter ned skoporna. Sträva efter så låg vätskemängd 
som möjligt. Använd 2-4 l vätska per ton potatisutsäde.
Sprutbetning under sättaren 
Potatisknölarna sprutas med betningsmedlet under deras fria fall från sättaren mot jorden. Sprutningen sker med speci-
alutrustning (typ Hardi) monterad på potatissättaren. Två munstycken monteras per sättrad med ett inbördes avstånd på 
25 cm och de ställs in så att de träffar potatisen från olika håll. Munstyckena skall peka nedåt i vinklar på respektive 25° 
och 35°. Välj munstycken som ger en konisk sprutbild.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNINGEN
Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Slangar och munstycken sköljs igenom varje dag efter 
avslutad betning för att förhindra att medlet stelnar och därmed orsakar stopp i munstyckena. Efter utförd behandling 
(sprutan/preparatbehållaren helt tömd) sköljs sprutan med vatten. Spruta ut på lämplig, biologiskt aktiv mark. Mer 
omsorgsfull rengöring kan därefter utföras med alkaliskt rengöringsmedel. 

Monceren
Betningsmedel – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4357
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RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
en annan verkningsmekanism. Följs nämnda förhållningsregler anses resistensrisken vara låg.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Monceren FS 250 skall endast användas på sunt potatisutsäde (utan mekaniska skador, bakterie- eller virusangrepp) 
med hög grobarhet. Om sättning sker under förhållanden som försenar uppkomsten (kyla, våt och/eller djup sättning) 
kan betningen ytterligare försena uppkomsten. Under sådana högriskförhållanden bör potatisutsädet inte betas. 

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 128

ÖVRIGT
Lagring Förvaras svalt, mörkt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar á 5 liter.

Monceren
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av körsbär och plommon.
Mot insektsangrepp i odlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf).
Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av grönkål, kinakål, savojkål, spetskål, rödkål, vitkål, brysselkål, 
broccoli, blomkål och kålrabbi.
Mot insektsangrepp i frilandsodlingar av prydnadsväxter. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 137

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Sprid-
nings-metod

Karenstid
(dygn)Utvecklingsstadium Maxdos

 /behandl.
Max antal
beh./år

Beh. inter.
(dygn)

Äpple och päron Skadeinsekter Efter blomning till begynnande 
mognad / DC 69-81 2,25 l/ha 2 21 Fläktspruta 21

Körsbär och 
plommon

Skadeinsekter Efter blomning till begynnande 
mognad / DC 69-81 1,225 l/ha 2 14 Sprutning 14

Växthusodlingar* 
av sallatsväxter och 
bladgrönsaker (även 
baby-leaf)

Skadeinsekter DC 12-49 45 µL/m2 2 14 Sprutning 7

Frilandsodlingar av 
sallatsväxter och 
bladgrönsaker (även 
baby-leaf) 

Skadeinsekter DC 12-49 0,75 l/ha 2 14 Sprutning 7

Frilandsodlingar av 
kinakål, savojkål, 
spetskål, rödkål, 
vitkål, brysselkål, 
broccoli, blomkål 
och kålrabbi 

Skadeinsekter DC 12-49 0,75 l/ha 2 14 Sprutning 3

Frilandsodling av 
grönkål

Skadeinsekter DC 12-49 0,75 l/ha 3 14 Sprutning 3

Frilandsodling av 
prydnadsväxter

Skadeinsekter Före och efter blomning 0,75 l/ha 2 14 Sprutning -

*Utformning av växthus se sida 132.

YTTERLIGARE VILLKOR 

Vid återinträde  
i behandlade utrymmen

Villkor

Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare 
än 24 timmar efter behandlingen.
Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddsklä-
der och skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar 
efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsut-
rustning.

Anmärkning

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst 
motsvarande skydd.

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Spirotetramat 100 g/l    SC, suspensionskoncentrat

VERKNINGSSÄTT
Movento SC 100 är fullt systemisk, både uppåt och nedåt i plantan och transporteras både via xylem och via phloem. 
Därmed skyddas både gamla blad, rötter och unga blad som är utvecklade efter behandlingen. Det betyder också att 
det är god effekt på skadegörare som är svåra att bekämpa, för att de sitter skyddat och inte träffas direkt av sprut-
vätskan. Movento SC 100 består av den verksamma beståndsdelen spirotetramat som tillhör gruppen ketoenoler (IRAC 
grupp 23).

Movento SC 100
Insekticid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5246
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Movento SC 100 har ingen kontaktverkan, vilket betyder att effekten inte kan ses omedelbart utan först efter ca 5-10 
dagar beroende på kultur och tillväxtbetingelser. 
Movento SC 100 tas upp i plantan och kommer därefter att ha verkan på sugande insekter, speciellt i unga stadier. En 
långtidseffekt på 2-4 veckor kan förväntas. Sidoeffekt på spinnkvalster. Movento verkar genom att hämma fettsyresynte-
sen och därigenom hämma insektens utveckling genom de olika stadierna.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING 
För att få tillräcklig effekt av Movento krävs aktiv transport i plantan, därför är följande viktigt:
1) Plantorna ska vara i god tillväxt och ha ordentlig bladmassa
2) Undvik att behandla om plantorna är stressade, vid mycket torra förhållanden eller vid låga temperaturer
3) Under torra förhållanden kan det vara en fördel att vattna före behandlingen
4) Upptaget i bladen ska vara optimal, därför avråds från blandning med andra produkter
5) Tillsätt vätmedel vid behandling i kål

Movento SC 100
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Movento SC 100

M
O

V
E

N
TO

 S
C

 100   /   IN
S

EK
TIC

ID

REKOMMENDATION 

Kultur Skadegörare Behandlingstidspunkt Dosering /vattenmängd Anmärkning

Äpple
Blodlus (Eriosoma lanigerum)
Röd äpplebladlus  
(Dysaphis plantaginea) 
Kommasköldlus (Lepidosap-
hes ulmi) 

Optimal tidpunkt för behandling är från avslutad 
blom fram till dunig kart (DC 69-73).

0,75 l per meter trädhöjd 
Dock max 2,25 l/ha
300-1000 l vatten/ha.

Maximalt  
2 behandlingar 
i äpple

Grön äpplebladlus (Aphis 
pomi) och andra lusarter
Äpplebladgallmygga (Dasi-
neura mali)

Optimal tidpunkt för behandling är från dunig 
kart fram till begynnande mognad/rödfärgning 

(DC 73-81).

0,5 l per meter trädhöjd. Dock 
max 2,25 l/ha 
300-1000 l vatten/ha.

Päron

Kommasköldlus (Lepidosap-
hes ulmi)
Röd päronblalus (Dysaphis 
pyri) 

Optimal tidpunkt för behandling är från avslutad 
blom fram till begynnande mognad/rödfärgning  

(DC 69-81).

0,75 l per meter trädhöjd 
Dock max 2,25 l/ha
300-1000 l vatten/ha

Maximalt  
2 behandlingar 
i päron

Päronbladloppor (Psylla pyri)
För bästa effekt, behandla andra generationen 
päronbladloppor när de gula äggen kläcks på 

skottspetsarna. (Dunig kart, DC 71-73) 

0,75 l per meter trädhöjd 
Dock max 2,25 l/ha
300-1000 l vatten/ha

Pärongallmygga (Dasineura 
pyi)
Andra lusarter 

Behandling kan ske från avslutad blom, när alla 
kronblad fallit av till begynnande mognad (DC 

69-81).

0,5 l per meter trädhöjd.  
Dock max 2,2 l/ha 
300-1000 l vatten/ha

Körsbär och plommon Bladlöss
Behandla vid begynnande angrepp. Behandling 

kan ske från avslutad blom, när alla kronblad fallit 
av till begynnande mognad (DC 69-81).

0,375 l per meter kronhöjd
Dock max 1,125 l/ha
500-1500 l vatten

Maximalt  
2 behandlingar 
i stenfrukt

Frilandsodlingar av  
sallatsväxter och  
bladgrönsaker  
(även baby-leaf)

Bladlöss inkl.sallatsbladlöss  
(Nasonovia ribisnigri) 
Sallatrotlus (Pemphigus 
bur-sarius)

Vid inflygning eller konstaterat angrepp. Optimal 
tidpunkt är 3-4 veckor efter plantering när 

huvudet börjar bildas.
Eventuell uppföljande behandling görs 14 dagar 

senare.
Behandling kan ske från 2 örtblad fram till grödan 

är skördeklar (DC 12 - 49).

0,75 l/ha
500 l vatten/ha.

Maximalt  
2 behandlingar  
i  
frilandsodlingar

Växthusodlingar av  
sallatsväxter och  
bladgrönsaker  
(även baby-leaf)

Bladlöss inkl.sallatsbladlöss 
(Nasonovia ribisnigri) 
Sallatrotlus (Pemphigus 
bur-sarius)

Behandla vid begynnande angrepp.
Behandling kan ske från 2 örtblad fram till grödan 

är skördeklar (DC 12 - 49).
Eventuell uppföljande behandling görs 14 dagar 

senare

0,045 ml/m2

0,05-0,1 l vatten/m2

Maximall  
2 behandlingar 
i 
växthusodlingar

Kinakål, savojkål, 
spetskål, rödkål, vitkål, 
brysselkål, broccoli, 
blomkål och kålrabbi 
på friland

Bladlöss 
Kålbladlus (Brevicoryne 
brassicae)
Kålmjöllus (Aleyrodes 
proletella)

Optimal tidpunkt för behandling är när det är 
aktiv tillväxt och transport i plantan. Första be-
handlingen ska utföras innan/när huvudet börjar 
bildas. Eventuell uppföljande behandling görs 3-4 

veckor senare.
Behandling kan ske från 2 örtblad fram till grödan 

är skördeklar (DC 12 - 49).

0,75 l/ha
500 l vatten/ha 
Tillsätt vätmedel 

Maximalt  
2 behandlingar 
i kål

Grönkål på friland

Bladlöss  
Kålbladlus (Brevicoryne 
brassicae)
Kålmjöllus (Aleyrodes 
proletella)

Behandling kan ske från 2 örtblad fram till grödan 
är skördeklar (DC 12 - 49).

Eventuell uppföljande behandling görs 14 dagar 
senare.

0,75 l/ha
500 l vatten/ha 
Tillsätt vätmedel

Maximalt  
3 behandlingar 
i grönkål

Prydnadsväxter på 
friland

Bladlöss 
Mjöllöss/vita flygare  
(Aleyrodes sp.)

Behandla vid begynnande angrepp.
Behandling kan ske före eller efter blomning.

0,75 l/ha
500-1000 l vatten/ha 

Maximalt  
2 behandlingar
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NYTTOINSEKTER / INTEGRERAD PRODUKTION
Movento SC 100 är skonsam mot nyttoinsekter och kan användas i integrerad produktion. Produkten kan kombineras 
med biologisk bekämpning med Chrysoperla carnea, Aphidius rhopalosiphi, Orius spp., Aphelinus
mali och Coccinella septempunctata. Emellertid varierar påverkningsgraden mellan olika arter av nyttoinsekter. För 
pärongallkvalster Typhlodromus pyri och näbbstinkflyet Anthocoris nemoralis har en svag men kortvarig reduktion av 
populationen observerats.

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. Det 
är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av plantorna. Långsam körning och duschkvalitet fin eller 
medium är viktigt för att säkra god träff och täckning av plantorna.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på halva vattenmängden och tillsätt Movento SC 100 under 
omrörning. Fyll på resterande vattenmängd. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning. 
Undvik pH över 7 i sprutvätskan.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Movento SC 100 består av den verksamma beståndsdelen spirotetramat som tillhör gruppen ketoenoler (IRAC grupp 23).
Upprepad användning av samma preparat eller preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i uppkomst av 
resistens. För att undgå detta, rekommenderas att med jämna mellanrum använda preparat med annan verknings- 
mekanism, antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat.

RESTRIKTIONER/VÄXTERNAS TÅLIGHET
Innan Movento SC 100 används rekommenderas att utföra en provbehandling på ett mindre parti för att kunna fastslå om 
den aktuella arten och sorten tål preparatet.
Symptom på skador har observerats i följande kulturer: Alstroemeria pp., Begonia spp., Cyclamen spp., Euphorbia spp., 
Ficus spp., Fuchsia spp., Hedera spp., Hydrangea spp., Impatiens spp., Pelargonium pp., Populus spp., Salix spp., 
Saintpaulia spp., Tilia spp., Quercus rainetto. 

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 128

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur
samt åtskilt från födoämnen.
Transportförpackning 12 förpackningar à 1 liter.

Movento SC 100
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i höstvete, höstråg och rågvete. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR ENLIGT GAP

Gröda Skadegörare Tidpunkt, 
utvecklings-

stadium

Maxdos/
behandl.

Max antal 
behandl.

Intervall 
behandl

Vätskemängd 
l/ha

Maxdos, totalt 
/ha

Karenstid 
(dygn)

Höstvete, höstråg 
och höstrågvete

Mot ogräs Höst  
DC 10-13

0,6 l/ha 1 - 150-200 - -

Höstvete, 
höstrågvete

Mot ogräs Vår 
 DC 13-22

1,0 l/ha 1 - 150-200 - -

Höstvete, 
höstrågvete

Mot ogräs Vår  
DC 23-28

1,2 l/ha 1 - 150-200 - -

Höstråg Mot ogräs Vår 
DC 10-28

0,6 l/ha 1 - 150-200 - -

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Diflufenikan 50 g/l     OD, oljedispersion
Jodsulfuronmetyl-natrium 2,5 g/l
Mesosulfuronmetyl natriumsalt 7,83 g/l

VERKNINGSSÄTT
Othello OD innehåller 3 aktiva substanser: mesosulfuron, jodsulfuron och diflufenikan. 
Mesosulfuron och jodsulfuron är sulfonylureor och tillhör båda gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till 
största del via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bild-
ningen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. 
Efter upptag stannar ogräsets tillväxt inom några få dagar. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta växtdelarna 
och ogräset börjar sloka. Nedvissning sker inom 2-4 veckor efter behandling. Gräsogräs kan stå kvar i botten av grödan 
under en längre tid som små, starkt mörkgröna plantor, dessa plantor tar dock ej upp näring eller påverkar grödan.
Diflufenikan hämmar enzymet PDS (HRAC grupp F1). DFF är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp 
via skotten från groende ogräs. Kan vid behandling tidigt efter uppkomst också tas upp via bladen.
Verkan av diflufenikan syns som en blekning eller vitfärgning av ogräsplantorna. Ogräsen gror som vanligt men vitfärgas 
efter uppkomst för att sedan vissna ned.
Othello OD innehåller en s.k. safener som gör att grödan inte påverkas.

REKOMMENDATION 
Othello OD kan användas som höst- och vårbehandling i höstvete, rågvete och råg och har bred effekt mot både gräs- 
och örtogräs. 

DOSERING
Höstvete och rågvete: Maxdosen på hösten är 0,6 l/ha.
På våren fram till och med DC 22 får max. 1,0 l/ha användas. Från DC 23 till och med DC 28 används max 1,2 l/ha.
Råg: Maxdosen är 0,6 l/ha både höst och vår.
Othello OD får bara användas 1 gång per växtsäsong, alltså antingen höst eller vår i en gröda.

DOSERINGSSCHEMA 

Ogräsarter
Tillåten behandling

Höstanvändning Våranvändning

Åkerven, vitgröe, rajgräs, renkavle1, våtarv, 
baldersbrå, raps, veronika, viol, plister 
m.fl.

0,6 l/ha Othello OD 0,6-1,2 l/ha Othello OD2

1) Kravet på effekt mot renkavle är mycket högt. Othello OD ska ingå i ett behandlingsprogram höst eller vår där det används produkter med olika verkningssätt. 
2)  Högsta doseringen används vid större ogräs och högt ogrästryck. Var uppmärksam på att maxdos i höstvete och rågvete är 1,0 l/ha fram till och med DC 22 och från DC 23-28 max 

1,2 l/ha. I råg alltid max 0,6 l/ha.
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EFFEKTSCHEMA HÖST OTHELLO OD 0,6 L/HA 
Ogräs Effekt Ogräs Effekt

Baldersbrå xxx Renkavle xx

Blåklint (x) Vitgröe xxx

Dån xxx Åkerven xxx

Förgätmigej xxx

Tänk på att endast använda produkter från gruppen ALS-hämmare en gång i 
samma gröda.
xxx = mycket god effekt, >90 %
xx = god effekt, 70-90 %
x = måttlig effekt, 40-70 %
- = svag effekt, <40 %

Harkål xxx

Hönsarv xxx

Kamomill xxx

Lomme xxx

Målla xx

Näva xx

Penningört xxx

Plister xx

Raps xxx

Snärjmåra(höstgrodd) xxx

Trampört x

Vallmo xx

Veronika xxx

Viol xxx

Våtarv xxx

Åkerbinda x

Åkersenap xxx

SIDOEFFEKT
Othello OD kan ha en påverkan på lostaarter. Även effekt på kvickrot har observerats, men med varierande resultat.

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Othello OD är mest effektivt på små ogräs i god tillväxt och gräsogräs med 1-3 blad. Othello OD kan användas på hös-
ten från att ogräset kommit upp och fram till så länge det är tillväxt i ogräs och gröda (dock senast till och med DC 13). 
På våren kan Othello OD användas från det att tillväxten startar och dagstemperaturen är över 5-8 °C, dock ej i perioder 
med frost. Othello OD kan användas fram till och med DC 28.

BLANDBARHET
Blandbarhet se sida 140

JORDARTENS BETYDELSE
Jordupptaget påverkas av markfukten, men Othello OD är primärt ett bladverkande preparat och jordarten har därför 
mindre betydelse för effekten.

VÄDRETS BETYDELSE
Othello OD ska användas när det är tillväxt i ogräs och gröda och dagstemperaturen är över 5-8 °C. Lugnt väder och god 
tillväxt i ogräsplantorna, främjar en snabb och god effekt. 
Othello OD är regnfast efter 4 timmar. Vid kraftig dagg kan en behandling resultera i avrinning av sprutvätska och effek-
ten kan nedsättas eller helt utebli. Därför bör behandling ske först efter att daggen torkat in. Undvik behandling i perioder 
med nattfrost.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Höstbehandling: I höstbehandlad gröda som utvintrat kan vårkorn och vårvete sås efter en lättare jordbearbetning. På 
hösten efter kan valfri lantbruksgröda odlas. 
Vårbehandling: Om behandlad gröda utgår kan vårkorn och vårvete sås efter en lättare jordbearbetning och om det gått 
minst 15 dagar efter behandling med Othello OD. Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstolje-
växter. Harvning räcker under normala förhållanden. Året efter en behandling kan alla lantbruksgrödor odlas.

Othello OD
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SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av 
plantorna. Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplan-
torna. Långsam körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. 
Munstycken som ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på 
grund av risk för sämre träff/täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell spruttek-
nik. Ogräseffekten av luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren.
Othello OD används normalt utan tillsats av additiv, men en tillsats av 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja kan ge 
ett säkrare upptag och effekt.
Normalt används en vattenmängd på 150-200 l vatten/ha. I mycket täta och kraftiga bestånd av gräsogräs kan man 
behöva öka vattenmängden.
Duschkvalitet: fin till medium

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN 
Det är viktigt att Othello OD omskakas väl före blandning.
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på tät platta kopplad till särskild behållare. 
Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt långsamt den uppmätta mängden Othello OD under omrörning. Fyll på res-
terande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Olja tillsätts till sist. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under 
både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146 

YTTERLIGARE VILLKOR SE SIDA 132 

RESISTENS
Othello OD innehåller mesosulfuron, jodsulfuron och diflufenikan. Mesosulfuron och jodsulfuron är sulfonylureor och till-
hör båda gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Diflufenikan hämmar enzymet PDS (HRAC grupp F1). Återkommande 
användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveckling av resis-
tens. För att undvika detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med annan verknings-
mekanism antingen i form av en tankblandning eller genom att skifta preparat. Observera att odlingstekniska åtgärder 
kan minska risken för utveckling av eventuell resistens. Tänk på att endast använda produkter från gruppen ALS-hämmare 
mer än en gång i samma gröda.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
• Othello OD kan inte användas i höstkorn, vårkorn, vårvete eller havre.
• Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m. 

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 128 

ÖVRIGT  
Lagring Förvaras frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. 
Bör förvaras i ett torrt, kallt och välventilerat utrymme. Produkten får inte förvaras i en temperatur som överstiger 22°C.  
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.

Othello OD
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus. Mot svampangrepp i odlingar av tomat och gurka i växthus. 
Mot svampangrepp i odlingar av småplantor av huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål i växthus.
All annan användning är otillåten om det inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 138

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda

Tillåten behandling

Skadegörare Tidpunkt, utveck-
lingsstadium Maxdos Max antal 

behandl. Vätskemängd Karenstid  
(dygn)

Sallat i växthus*1 Pythium spp. DC 01-10*2 Utvattning:
3 ml/m2 2 2-4 l/m2 21

Sallat på friland och i 
växthus*1 Sallatsbladmögel DC 12-41*3 Sprutning:

2,5 l/ha 2 250-1000 l/ha 21

Huvudkål, blomkål, 
broccoli och brysselkål 
(Behandling av 
småplantor i växthus*1 
innan utplantering i fält)

Pythium spp. DC 01-13*2 Utvattning:
3 ml/m2 2 2-4 l/m2 -

Tomat och gurka i 
växthus*1 Pythium spp.

DC 01-10*2

DC 12-80*3

Utvattning:
3 ml/m2

Droppbevattning:
0,3 ml/m3

2

4

2-4 l/m2

3

3 

*1 Utformning av växthus se sida 132 
*2 Behandlingen ska göras innan utplantering 
*3 Behandlingen ska göras efter utplanteringen

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Propamocarb (hydroklorid) 530 g/l.   SL, Vattenlösligt koncentrat
Fosetyl 310 g/l.

VERKNINGSSÄTT
Previcur Energy innehåller två aktiva substanser från två olika kemiska grupper:
• Propamocarb tillhör den kemiska gruppen karbamater (FRAC-kod 28)
• Fosetyl tillhör den kemiska gruppen fosfonater (FRAC-kod 33)
Previcur Energy är ett systemiskt svampmedel och kombinationen av propamocarb + fosetyl, skyddar effektivt  rötter  
och ovanjordiska plantdelar mot äggsporsvampar (Oomyceter).
Kombinationen har ”multi-site” verkningssätt och är därför lämplig som del av en strategi för att undgå resistens. Medlet 
har direkt effekt genom att motverka myceltillväxt/inträngning samt sporproduktion och sporgroning. Indirekt har medlet 
effekt genom att stimulera plantans naturliga försvarsmekanismer och främja tillväxten.

ANVÄNDNING
Previcur Energy används för bekämpning av sallatsbladmögel (Bremia lactucae) på sallat i växthus och på friland, mot 
förökningssjukdomar eller ”damping-off” förorsakat av Pythium spp. på småplantor av sallat, kål (huvudkål, blomkål,  
broccoli och brysselkål), tomat och gurka i växthus under plantuppdragningen, samt till förebyggande behandling av 
tomat och gurka mot Pythium spp. genom tillförsel via droppbevattning.
Sidoeffekt kan uppnås på en rad andra Oomyceter, till exempel Phytophthora-arter. För att säkra god kontroll av sjuk- 
domar förorsakade av Oomyceter skall Previcur Energy användas förebyggande. 
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Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5046
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REKOMMENDATION 

Gröda Behandlingstidspunkt Dosering Observera

Sallat

Pythium spp.

Behandling av småplantor i växthus innan utplantering.
Utvattning:
1:a behandlingen direkt efter sådd.
2:a behandlingen efter uppkomst, 10-14 dagar senare.

3 ml/m2
Utvattning på fuktigt medium i 2-4 l 
vatten/m2

Max 2 behandlingar per gröda.

Sallatsbladmögel Förebyggande behandling genom sprutning efter utplantering. 
Efterföljande behandling ca. 10 dagar senare. 2,5 l/ha Sprutas ut i 250-1000 l vatten/ha

Max 2 behandlingar per gröda.

Huvudkål, blomkål, broccoli och 
brysselkål 

Pythium spp.

Behandling av småplantor i växthus innan utplantering i fält.
Utvattning:
1:a behandlingen direkt efter sådd. 
2:a behandlingen efter uppkomst, 10-14 dagar senare.

3 ml/m2
Utvattning på fuktigt medium i 2-4 l 
vatten/m2

Max 2 behandlingar per gröda.

Tomat och gurka i växthus

Behandling av småplantor innan utplantering.
Utvattning:
1:a behandlingen direkt efter sådd.
2:a behandlingen efter uppkomst, 10-14 dagar senare.

3 ml/m2
Utvattning på fuktigt medium i 2-4 l 
vatten/m2

Max 2 behandlingar per gröda.

Efter utplantering tillfört via droppbevattning:
1:a behandlingen direkt efter utplantering.
Efterföljande behandlingar med 10-14 dagars intervall. 

(0,1-) 0,3 ml/m2

Gurkor kan vara känsliga för behandling 
de 10 första dagarna efter utplantering, 
därför ska endast 0,1 ml/m2 användas.
Max 4 behandlingar per gröda.

BLANDBARHET
Previcur Energy bör ej blandas med andra produkter.

RESISTENS
Previcur Energy innehåller två aktiva substanser från två olika kemiska grupper. Propamocarb tillhör den kemiska grup-
pen karbamater (FRAC-kod 28). Fosetyl tillhör den kemiska gruppen fosfonater (FRAC-kod 33).
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA SIDA 128

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 12 förpackningar à 1 l.

Previcur Energy
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre, korn, raps och rybs. All annan användning är otillåten om den 
inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte

Tillåten behandling
Karenstid

(dygn)Tidpunkt
utvecklingsstadium

Maxdos/ha
 per behandl.

Max antal
behandlingar per 

säsong

Behandlings-
intervall 
(dygn) 

Maxdos/ha 
per säsong

Vattenmängd,
l/ha

Vete, råg, 
rågvete, 
korn

Mot  
svampangrepp   DC 30-69 0,6 l/ha 2 14-21 1,2 l/ha 150-300 35

Havre
Mot  

svampangrepp   DC 60-69 0,6 l/ha 1 - 0,6 l/ha 150-300 35

Raps, rybs
Mot  

svampangrepp   DC 53-69 0,7 l/ha 1 - 0,7 l/ha 150-300 56

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Protiokonazol 250 g/l.     EC, emulsionskoncentrat.

VERKNINGSSÄTT
•  Protiokonazol tillhör gruppen triazoler (FRAC- kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cell-membran.
Proline EC 250 är ett systemiskt svampmedel som tas snabbt upp i växten och fördelas jämt i bladen. Produkten verkar 
såväl förebyggande som kurativt. Verkningstiden för Proline EC 250 beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans 
utvecklingsstadium, tillväxthastighet och väderleksförhållanden.

REKOMMENDATION 
Proline EC 250 bekämpar en lång rad svampsjukdomar i vete, korn, råg, rågvete, havre och raps. Proline EC 250 används 
vid begynnande sjukdomsangrepp eller efter utslag i prognos och varningssystem. Behandling kan upprepas vid behov. 
Doseringen av Proline EC 250 skall anpassas efter sjukdom, gröda, angreppsgrad och val av behandlingsstrategi.

HÖSTSÄD (BEHANDLING MÖJLIG MELLAN DC 30-69) 

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt
Dosering per 
behandling

Höstvete

Stråknäckare Vid första symptom, från DC 30-32 0,6 l/ha

Mjöldagg, gulrost, brunrost Vid första symptom 0,4-0,6 l/ha

Brunfläckjuka, svartpricksjuka, vetets bladfläcksjuka* Som del av skydd av flaggblad och ax. Baserat på prognos eller 
vid begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-65.  0,4-0,6 l/ha

Axfusarios** Under blomningen, DC 65 0,6 l/ha

Råg Stråknäckare, mjöldagg, brunrost, gulrost, sköldfläcksjuka

Vid begynnande angrepp eller efter prognos  
och varningssystem 0,4-0,6 l/haRågvete Mjöldagg, brunrost, gulrost, sköldfläcksjuka, svartpricksjuka

Höstkorn
Kornrost, mjöldagg, sköldfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka, 
Ramularia

Axfusarios** Under blomningen, DC 65 0,6 l/ha

* Behov för tidig behandling kan i synnerhet finnas i fält med reducerad jordbearbetning och ensidig växtföljd. 
** Bekämpning av axfusarios kan reducera bildningen av mykotoxiner. 
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 VÅRKORN OCH VÅRVETE (BEHANDLING MÖJLIG MELLAN DC 30-69)

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt
Dosering  

per behandling

Vårkorn
Kornrost, mjöldagg, sköldfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka, 
Ramularia Vid begynnande angrepp eller efter prognos och varningssystem 0,3-0,6 l/ha

Axfusarios** Under blomningen, DC 65 0,6 l/ha

Vårvete
Mjöldagg, gulrost, brunrost, brunfläcksjuka, vetets bladfläck-
sjuka*, svartpricksjuka Vid begynnande angrepp eller efter prognos och varningssystem 0,4-0,6 l/ha

Axfusarios** Under blomningen, DC 65 0,6 l/ha

* Behov för tidig behandling kan i synnerhet finnas i fält med reducerad jordbearbetning och ensidig växtföljd. 
** Bekämpning av axfusarios kan reducera bildningen av mykotoxiner. 

HAVRE (BEHANDLING MÖJLIG MELLAN DC 60-69)

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt
Dosering  

per behandling

Havre Axfusarios** Under blomningen, DC 65  0,6 l/ha

**Bekämpning av axfusarios kan reducera bildningen av mykotoxiner.

EFFEKTSCHEMA PROLINE

Sjukdom

Svartpricksjuka 

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg 

Gulrost 

Brunrost 

Sköldfläcksjuka 

Kornets bladfläcksjuka 

Kornmjöldagg 

Kornrost 

Ramularia 

Havrens bladfläcksjuka 

Axfusarios

Effekt

3

3,5

3

3,5

3

4

3,5

3,5

4

3,5

3,5

2,5

5 Specialmedel (91-100 %)  
4 Mycket god effekt (71-90 %)  
3 God effekt (51-70 %)  
2 Viss effekt (40-50 %)  
1 Svag effekt (under 40 %)  

För effektschema alla fungicider, se sida 132. Källa officiella och interna försök.

OLJEVÄXTER

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt
Dosering  

per behandling

Raps och rybs
Bomullsmögel, svartfläcksjuka Vid behov eller efter prognos och varningssystem. Bäst effekt 

mot bomullsmögel fås vid behandling i full blom DC 65.
0,35-0,7 l/ha

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140 

VÄDRETS BETYDELSE
Proline EC 250 används optimalt när temperaturen är 15-18 °C. Lägsta temperatur för effekt är 6 °C. Snabbast upptag 
och fördelning av Proline EC 250 sker vid behandling på saftspända plantor.
Undvik att behandla under extrema väderförhållanden, t.ex. torka, starkt solsken och över 25 °C. Proline EC 250 är regn-
fast efter 1 timme.

Proline EC 250
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SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. Det 
är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt och ger en god täckning av plantorna. 
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig täckning av sprutvätska på plantorna. Långsam körning och 
duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god täckning av plantorna. Munstycken som ger duschkvalitet grov/
mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre täckning. Utprovningen 
av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Effekten av luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av 
användaren.
Vid sprutning i täta grödor kan vattenmängden ökas och hastigheten minskas för att uppnå maximal nedträngning av 
sprutvätskan.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på biobädd, 
i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt Proline EC 250 under omrör-
ning tillsammans med resterande vattenmängd. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning. 
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Proline EC 250 innehåller den verksamma beståndsdelen protiokonazol som tillhör gruppen triazoler (FRAC- kod 3). 
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlings-
tekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 129

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.

Proline EC 250
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete, raps och rybs.
Mot svampangrepp i odling av majs.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte

Tillåten behandling
Karenstid

antal 
dagar

Tidpunkt
utvecklingsstadium

Maxdos
 /behandl.

Max antal
behandl.

Minst antal dagar 
mellan behandling

(dygn)

Övriga villkor och  
förtydliganden

Vete, råg, rågvete,

korn, och havre*

Mot
svampangrepp DC 30-61 1,0 l/ha 1 -

Varje rad representerar en 
behandlingsstrategi. Olika 

behandliongsstrategier får ej 
kombineras

35

Höstvete, höstråg, 
höstrågvete,  
höstkorn*

Mot
svampangrepp DC 30-61 0,5 l/ha 2 14

Varje rad representerar en 
behandlingsstrategi. Olika 

behandliongsstrategier får ej 
kombineras

35

Raps och rybs
Mot

svampangrepp DC 57-69 1,0 l/ha 1 - -

Majs
Mot

svampangrepp DC 33-69 1,0 l/ha 2 14

Vid DC 33-39 får dosen inte 
överstiga 0,5 l/ha. Den totala 

maximala dosen får inte  
överstiga 1,0 l/ha

-

VERKSAM BESTÅNDSDEL  FORMULERING
Fluopyram 125 g/l    SE, Suspensionsemulsion
Protiokonazol 125 g/l

VERKNINGSSÄTT
Propulse SE 250 består av två aktiva substanser från två olika kemiska grupper:
•  Fluopyram tillhör kemiska gruppen pyridinyl-etyl-benzamider (FRAC-kod 7). Fluopyram hämmar respirationen i svampens 

celler.
•  Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens 

cellmembran.
Kombinationen av två aktiva substanserna betyder att Propulse SE 250 verkar både förebyggande och kurativt mot en  
lång rad svampsjukdomar i oljeväxter, stråsäd och majs. De aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas  
jämt i bladen med saftströmmen. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Propulse SE 250  
bör användas vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. I höstvete, 
höstråg, höstrågvete och höstkorn finns möjlighet till upprepad behandling med Propulse SE 250.
Verkningstiden för Propulse SE 250 beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium, tillväxt- 
hastighet, infektionstryck och väderförhållanden.

REKOMMENDATION 
Propulse SE 250 är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i oljeväxter, stråsäd och majs.

REKOMMENDATIONER FÖR PROPULSE SE 250 MOT SVAMPSJUKDOMAR I RESPEKTIVE GRÖDA

OLJEVÄXTER

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Raps och 
rybs

Bomullsmögel, svartfläcksjuka, gråmögel Vid behov eller efter prognos och varningssystem. Bäst effekt mot 
bomullsmögel fås vid behandling i full blom DC 65.

0,8-1,0

 

Propulse SE 250
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5347
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Propulse SE 250
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Stråsäd (behandling möjlig mellan DC 30-61) 

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Vete Stråknäckare Vid första symptom, från DC 30-32 0,8-1,0

Mjöldagg, gulrost, brunrost Vid första symptom 0,6-1,0

Svartpricksjuka, brunfläcksjuka Som del av skydd av flaggblad och ax. Baserat på prognos eller vid 
begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-61.

0,5-1,0

Vetets bladfläcksjuka (DTR) Behov för tidig behandling kan uppstå i högrisk fält. Dessa kännetecknas 
framförallt av reducerad jordbearbetning och intensiv veteodling.

0,6-1,0

Korn Kornrost, mjöldagg, sköldfläcksjuka, kornets 
bladfläcksjuka

Baserat på varning eller vid begynnande angrepp. Oftast från DC 37-39. 
Höstkorn kan ha behov för intensivare och tidigare behandling.

0,5-0,75

Ramularia Ofta senare infektion än de vanliga kornsjukdomarna. 0,6-1,0

Havre Mjöldagg, rost, havrens bladfläckskjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,5-1,0

Råg Stråknäckare Vid första symptom, från DC 30-32 0,8-1,0

Mjöldagg, rost, sköldfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,6-1,0

Rågvete Stråknäckare Vid första symptom, från DC 30-32 0,8-1,0

Mjöldagg, rost, svartpricksjuka, brunfläcksjuka 
sköldfläcksjuka

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,6-1,0

PROPULSE I STRÅSÄD

Sjukdom

Svartpricksjuka 

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg 

Gulrost 

Brunrost 

Sköldfläcksjuka 

Kornets bladfläcksjuka 

Kornmjöldagg 

Kornrost 

Ramularia 

Havrens bladfläcksjuka 

Axfusarios

Effekt

4

4

4

3,5

3

4,5

4,5

4,5

4

4,5

4

-

Sjukdom

Bomullsmögel  

Alternaria

Effekt

4,5

5

5 Specialmedel (91-100 %)  
4 Mycket god effekt (71-90 %)  
3 God effekt (51-70 %)  
2 Viss effekt (40-50 %)  
1 Svag effekt (under 40 %)

För effektschema alla fungicider, se sida 132. Källa officiella och interna försök. 

MAJS (BEHANDLING MÖJLIG MELLAN DC 33-69) 

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Majs Majsbladfläcksjuka och majsögonfläck Vid behov eller efter prognos och varningssystem 0,8-1,0*

 * Vid DC 33-39 får dosen inte överstiga 0,5 l/ha. Den totala maximala dosen får inte överstiga 1,0 l/ha.
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Propulse SE 250
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BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140  

VÄDRETS BETYDELSE
Propulse SE 250 används optimalt när temperaturen är 15-18 °C. Lägsta temperatur för effekt är 6 °C. Snabbast upptag 
och fördelning av Propulse SE 250 sker vid behandling på saftspända plantor. Undvik att behandla under extrema väder-
förhållanden, t.ex. torka, starkt solsken och över 25 °C. Propulse SE 250 är regnfast efter 1-2 timmar. 

SPRUTTEKNIK
Under normala sprutförhållande kan spaltspridaremunstycken användas. Vid behov kan de bytas ut mot motsvarande 
Lowdrift munstycke. Vid behandling av täta grödor kan vattenmängden ökas och körhastigheten sänkas för att förbättra 
nedträngning av sprutvätskan. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt med god täckning av plantorna. Anpassa has-
tigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.
Utprovningen av Propulse SE 250 är utförd med konventionell sprutteknik, effekten av luftassisterade sprutor bör därför 
prövas fram av användaren. I många situationer är det möjligt att rekommendera en lägre dosering än den maximalt god-
kända. Vid användning av lägre dosering, skall hänsyn tas till den gällande svampsjukdomen och dess utveckling, grö-
dans storlek, samt övriga behandlingar. Användning av reducerad dosering förutsätter tidsmässigt lämplig behandling. 
Bäst effekt uppnås vid optimala betingelser.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden låt omröringen vara igång och 
tillsätt långsamt den uppmätta mängden Propulse SE 250 i sprutans preparatpåfyllare samtidigt med vattenpåfyllning. 
Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både 
transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Propulse SE 250 innehåller två aktiva substanser. Fluopyram tillhör FRAC- kod 7, som ligger i riskgruppen medel till hög 
för att utveckla resistens. Protiokonazol tillhör FRAC- kod 3 som ligger i riskgruppen medel för att utveckla resistens. 
Upprepad användning av samma preparat eller preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i utveckling av 
resistens. För att undvika detta, rekommenderas, att med jämna mellanrum använda preparat med andra verkningsme-
kanismer, antingen i form av tankblandning, eller genom att skifta preparat med jämna mellanrum.
Propulse SE 250 får maximalt användas två gånger per säsong i höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn. I övriga 
spannmålsgrödor och oljeväxter får Propulse SE 250 enbart användas en gång per säsong.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda
Tillåten behandling

Karenstid
antal dagarSyfte Tidpunkt Utvecklingsstadier Maxdos/

behandl.   
Max antal 
behandl.

Total  
maxdos*

Intervall mellan 
behandl.

Havre, 
korn

Mot svamp-
angrepp Vår 30-61 1,0 l/ha 2 1,0 l/ha 14 dagar 35

Råg, 
vete och 
rågvete

Mot svamp-
angrepp Vår 30-69 1,0 l/ha 2 1,0 l/ha 14 dagar 35

* Totala maximala dosen får inte överstiga 1,0 L produkt/ha och odlingssäsong. 

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Tebukonazol 125 g/l    EC, emulsionskoncentrat
Protiokonazol 125 g/l

VERKNINGSSÄTT
Prosaro EC 250 består av två aktiva substanser från gruppen triazoler:
•  Tebukonazol tillhör gruppen triazoler. Tebukonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
•  Protiokonazol tillhör gruppen triazoler. Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
Kombinationen av de två aktiva substanserna gör att Prosaro EC 250 verkar både förebyggande och kurativt mot en rad 
olika svampsjukdomar. Både tebukonazol och protiokonazol fördelas och transporteras systemiskt i bladen.
Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt sett effekten. Prosaro EC 250 bör användas vid begynnande 
angrepp eller efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. Verkningstiden för Prosaro EC 250 beror på 
behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium och tillväxthastighet, infektionstryck samt väderförhållande. 
Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten.

REKOMMENDATION 

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Höstvete, 
vårvete

Gulrost, mjöldagg Vid första symptom 0,3-1,0

Svartpricksjuka, brunfläcksjuka, brunrost Som del av skydd av flaggblad och ax. Baserat på prognos eller vid 
begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-61. 

0,5-1,0

Vetets bladfläcksjuka (DTR) Behov för tidig behandling kan uppstå i högriskfält. Dessa kännetecknas 
framförallt av reducerad jordbearbetning och intensiv veteodling.  

0,3-1,0

Axfusarios Under blomning, DC 65 1,0

Korn Kornrost, mjöldagg, sköldfläcksjuka,  
kornets bladfläcksjuka 

Baserat på varning eller vid begynnande angrepp. Höstkorn kan ha behov 
för intensivare och tidigare behandling. 

0,3-1,0

Ramularia Ofta senare infektion än de vanliga kornsjukdomarna. 0,6-1,0

Havre Mjöldagg, rost, havrens bladfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-1,0

Råg Mjöldagg, rost, sköldfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-1,0

Axfusarios Under blomning, DC 65 1,0

Rågvete Mjöldagg, rost, svartpricksjuka, brunfläcksjuka 
sköldfläcksjuka

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-1,0

Axfusarios Under blomning, DC 65 1,0
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Prosaro EC 250
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5509
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Godkännandet av Prosaro EC 250 ger nedanstående rekommendationer för användning i de respektive grödorna och 
mot respektive svampsjukdomar:

  

5 Specialmedel (91-100 %)  
4 Mycket god effekt (71-90 %)  
3 God effekt (51-70 %)  
2 Viss effekt (40-50 %)  
1 Svag effekt (under 40 %)

Sjukdom

Svartpricksjuka

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg

Gulrost

Brunrost

Sköldfläcksjuka

Kornets bladfläcksjuka

Kornmjöldagg

Kornrost

Ramularia

Havrens bladfläcksjuka

Axfusarios

Effekt

3

3

3,5

4,5

4,5

3,5

3

3,5

4,5

3

3

2,5

För effektschema alla fungicider, se sida 132. Källa officiella och interna försök.

BLANDBARHET
För blandbarhet se sida 140.

VÄDRETS BETYDELSE
Prosaro EC 250 används optimalt när temperaturen är 15-18 °C. Lägsta temperatur för effekt är 6 °C. Snabbast upptag 
och fördelning av Prosaro EC 250 sker vid behandling på saftspända plantor. Undvik att behandla under extrema väder-
förhållanden, t.ex. torkstressad gröda, starkt solsken och över 25 °C. Prosaro EC 250 är regnfast efter 60 min.

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och kalibrerad. Vattenmängd: 100-300 liter.
Under normala sprutförhållande kan spaltspridarmunstycken användas. Vid behov kan de bytas ut mot motsvarande 
Lowdrift munstycke. Vid behandling av täta grödor kan vattenmängden ökas och körhastigheten sänkas för att förbättra 
nedträngning av sprutvätskan. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt med god täckning av plantorna. Anpassa has-
tigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. Utprovningen av Prosaro EC 250 är utförd med konventionell sprut-
teknik, effekten av luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren. I många situationer är det möjligt att 
rekommendera en lägre dosering än den maximalt godkända. Vid användning av lägre dosering, skall hänsyn tas till den 
gällande svampsjukdomen och dess utveckling, grödans storlek, samt övriga behandlingar. Användning av reducerad 
dosering förutsätter tidsmässigt lämplig behandling. Bäst effekt uppnås vid optimala betingelser.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN 
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden låt omröringen vara igång och 
tillsätt långsamt den uppmätta mängden Prosaro EC 250 i sprutans preparatpåfyllare samtidigt med vattenpåfyllning. Fyll 
på resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både trans-
port och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNINGEN, SE SIDA 146

Prosaro EC 250
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RESISTENS
Prosaro EC 250 innehåller två aktiva substanser. Både tebukonazol och protiokonazol tillhör FRAC- kod 3 som ligger i 
riskgruppen medel för att utveckla resistens.
Upprepad användning av samma preparat eller preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i utveckling av 
resistens. För att undvika detta, rekommenderas, att med jämna mellanrum använda preparat
med andra verkningsmekanismer, antingen i form av tankblandning, eller genom att skifta preparat med jämna mellan-
rum. Det kan inte uteslutas, att svampar utvecklar nedsatt känslighet mot Prosaro EC 250. Leverantören kan inte hållas 
ansvarig för avsaknad av effekt vid eventuell nedsatt känslighet.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.  OSV

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot insektsangrepp i växthusodlingar av jordgubbar, gurka, zucchini, paprika, aubergin och melon.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte Behandlings- 
utrustning/metod

Tidpunkt
Utveck-

lings-sta-
dium

Max antal 
behandlingar/år

Minst antal 
dagar  

mellan varje 
beh. (dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Karenstid 
(dygn)

Växthusodlingar* 
av jordgubbar

Mot trips Sprutning DC 12-89 6 7 0,5 ml/m2 -

Växthusodlingar* 
av gurka,  
zucchini, melon, 
paprika och 
aubergine 

Mot  
insektsangrepp Sprutning

DC 12-89 
Maj till 
augusti

9 7 1 ml/m2 -

* Utformning av växthus se sida 132

YTTERLIGARE VILLKOR 

Vid återinträde  
i behandlade utrymmen

Villkor

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare 
än 24 timmar efter behandlingen.

Vid återinträde i det behandlade utrymmet efter 24 timmar ska 
skyddsutrustning i form av skyddshandskar användas.

Återinträde får ske utan skyddsutrustning efter 48 timmar.

Anmärkning

Andra hälsoskyddsåtgärder får  
användas om de ger minst  

motsvarande skydd.

VERKSAM BESTÅNDSDEL 
Terpenoidblandning QRD 460 135,5 g/l

VERKNINGSSÄTT 
Requiem® Prime innehåller terpenoid QRD 460 som är en blandning av tre terpener; α-terpinen, P-cymen och D-limonen. 
Terpenoidblandningen härstammar ursprungligen från växten citronmålla (Chenopodium ambrosioides). I naturen skyddar 
terpener växter från insektsangrepp. 
Requiem Prime är ett bekämpningsmedel kontaktverkan och omedelbar ”knock down-effekt” på trips, mjöllus och spinn-
kvalster. Requiem Prime påverkar insekternas yttre skelett, rörlighet och andning. Produkten har ingen långtidseffekt.

REKOMMENDATION 
Requiem Prime kan användas för att bekämpa trips, mjöllus och spinnkvalster i gurka, zucchini, melon, paprika och 
aubergine, samt trips i jordgubbar.   
En god effekt kan förväntas (51-70 %) på spinnkvalster och mjöllus samt viss effekt (40-50 %) på trips. 
Mjöllus: Börja bekämpningen när de första mjöllössen upptäcks. Det är viktigt att börja innan populationen når skadliga 
nivåer. Vuxna mjöllöss finns på undersidan av nyutslagna blad på toppen av växterna. Larver och puppor finns på äldre 
blad.  Mjöllus är endast aktiva under dagen.
Trips: Starta bekämpningen så fort tripsen fångas på fångstplattorna. Vuxna trips och nymfer finns på alla delar av väx-
terna, men föredrar bladets undersida. Saintpaulia-trips finns oftast på växternas toppskott och blommor där de gömmer 
sig och kan därför vara svåra att bekämpa. 
Spinnkvalster: Börja bekämpningen innan eller när skadetröskeln uppnås. Spinnkvalster övervintrar som befruktade 
honor i sprickor och på växter/växtrester i växthuset. När temperaturen stiger på våren återupptar de aktiviteten och ägg-
läggningen för en ny sommarpopulation. Spinnkvalster finns oftast på undersidan av bladen.

Requiem Prime
Insekticid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5504
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Grödor i  
växthus Skadeinsekt

Tidpunkt
Utvecklings-

stadium
Dosering Antal behandlingar, sekvenser och 

intervall 
Max antal  

beh.1)
Karenstid 

(dygn)

Jordgubbar
Trips Saintpaulia (Frankliniella  

occidentalis) DC 12-89

Koncentration
0,5 % v/v

(Max. dosering 
0,5 ml/m2)

Första sekvensen: 2-3 behandlingar 
med 7 dagars mellanrum mellan 

behandlingarna  
Andra sekvensen 14 dagar senare: 

2-3 behandlingar med 7 dagars 
mellanrum mellan behandlingarna

6 0

Gurka 
Zucchini 
Melon  

Mjöllus  
(Trialeurodes vaporariorum,  

Bemisia tabaci)
Trips Saintpaulia 

(Frankliniella occidentalis)
Spinnkvalster  

(Tetranychus urticae)

DC 12-89
(från 1 maj till  
1 september)

Koncentration  
0,5 % v/v

(Max dosering  
1 ml/m2)

Första sekvensen: 2-3 behandlingar 
med 7 dagars mellanrum mellan 

behandlingarna  
Andra sekvensen 14 dagar senare: 

2-3 behandlingar med 7 dagars 
mellanrum mellan behandlingarna 
Tredje sekvensen 14 dagar senare: 

2-3 behandlingar med 7 dagars 
mellanrum mellan behandlingarna

9 0

Paprika 
Aubergine

Mjöllus   
(Trialeurodes vaporariorum,  

Bemisia tabaci) 
Trips Saintpaulia

(Frankliniella occidentalis)
Spinnkvalster  

(Tetranychus urticae) 

12-89
(från 1 maj till  
1 september)

Koncentration 
0,5 % v/v

(Max dosering  
1 ml/m2 ) 

Första sekvensen: 2-3 behandlingar 
med 7 dagars mellanrum mellan 

behandlingarna  
Andra sekvensen 14 dagar senare:   

2-3 behandlingar med 7 dagars 
mellanrum mellan behandlingarna 
Tredje sekvensen 14 dagar senare: 

2-3 behandlingar med 7 dagars 
mellanrum mellan behandlingarna

9 0

1) Requiem Prime bör alltid användas i 2-3 sekvenser med 14 dagar mellan varje sekvens och 2-3 behandlingar per sekvens med 7 dagars mellanrum mellan behandlingarna.

DOSERINGSHÄNVISNINGAR 
Jordgubbar i växthus
Requiem Prime används mot trips i jordgubbar. Requiem Prime kan användas från att plantan har 2 utfällda blad (BBCH12) 
fram till skörd (BBCH 89). Används när de första tripsen observeras.
Använd en koncentration på 0,5 %. Exempel: 0,005 * 500 liter vatten = 2,5 l Requiem. Tillämpa sprutteknik och vatten-
mängder som garanterar god och jämn täckning av hela bladmassan. Requiem Prime kan användas i en sekvens av 2-3 
behandlingar med sju dagars mellanrum mellan behandlingarna. Om det behövs upprepar du sekvensen 14 dagar efter 
den första sekvensen.
Gurka, zucchini, melon, paprika, aubergine i växthus
Requiem Prime används mot trips, spinnkvalster och mjöllus. Requiem Prime kan användas när det andra bladet på 
huvudstammen bildas och vecklas ut (BBCH12) fram till skörd (BBCH 89). Används när skadedjuren observeras första 
gången. 
Använd en koncentration på 0,5 %. Exempel: 0,005 l * 1000 l vatten = 5 l Requiem. Använd sprutteknik och vattenmäng-
der som garanterar god och jämn täckning av grödorna. Requiem Prime kan användas i en sekvens bestående av 2-3 
behandlingar med 7 dagars mellanrum mellan behandlingarna. Om det behövs upprepar du sekvensen 14 dagar efter 
den föregående sekvensen.

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Requiem Prime kan användas från 1 maj till 1 september i växthus.

BIN OCH NYTTODJUR
Requiem Prime är skonsam mot nyttodjur i växthus när rekommenderade doser, sekvenser och intervall observeras. 
Sekvenser av mer än 3 behandlingar kan påverka nyttodjuren negativt.  

BLANDBARHET
Det rekommenderas inte att blanda Requiem Prime med andra produkter.

Requiem Prime
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SPRUTTEKNIK
Vid användning av Requiem Prime är det viktigt att sprutvätskan täcker grödans alla delar. Är beståndet frodigt bör en 
större vätskemängd användas då det ger en bättre täckning. Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad för att 
få bästa resultat.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN 
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt långsamt den upp-
mätta mängden Requiem Prime  under omrörning. Fyll sedan på resterande vattenmängd.
Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNINGEN, SE SIDA 146

RESISTENS
Requiem Prime innehåller terpenoidblandningen QRD 460. Verkningsmekanism och IRAC grupp är okända för denna 
substans men risken för utveckling av resistens bedöms vara låg. 
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
en annan verkningsmekanism.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
- Requiem Prime rekommenderas för användning i växthus från 1 maj till 1 september.
- Koncentrationen av sprutvätskan bör inte överstiga 0,65 % v/v på grund av risken för fytotox.
-  Requiem Prime bör alltid användas i 2-3 sekvenser med 14 dagar mellan varje sekvens och 2-3 behandlingar per  

sekvens med 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
-  Gurka: Använd inte produkter som innehåller azoxystrobin, 7 dagar före och 7 efter behandling med Requiem Prime, 

på grund av risk för fytotox.

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.

Requiem Prime
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i odlingar av vete, råg, rågvete och vårkorn. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Intervall
behandl.

Vätskemängd
l/ha

Vete, råg, 
rågvete och 
vårkorn

Ogräs Vår DC 13-32 150 ml/ha 1 - 150-400 150 ml -

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Iodosulfuron 25 g/l.    OD, oljedispersion
Amidosulfuron 100 g/l.
Övrig beståndsdel:
Mefenpyrdietyl 250 g/l (safener).

VERKNINGSSÄTT
Sekator OD innehåller de verksamma beståndsdelarna iodosulfuron och amidosulfuron, som båda tillhör gruppen sulfo-
nylureor. De verksamma beståndsdelarna tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största delen 
via ogräsets blad och sedan sker en systemisk transport av den aktiva substansen in i plantens celler. Tillväxten hämmas 
genom en störning av bildningen av de livsviktiga aminosyror isoleucin och valin. Efter upptag stannar ogräsets tillväxt 
inom några få dagar. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta växtdelarna och ogräsen börjar sloka. Nedvissning 
sker inom 4-6 veckor efter behandling.
Sekator OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad ”safener” som gör att grödan inte påverkas.

REKOMMENDATION 
Sekator OD används som vårbehandling och har bred effekt mot örtogräs. Sekator OD kan användas till ogräsbekämp-
ning i vete, råg, rågvete och vårkorn. 
Dosering Sekator OD ska användas i doseringar från 0,1-0,15 l/ha beroende på typ av gröda och typ av förekommande 
ogräs. Den högre dosering används om ogräsplantorna är större som t ex höstgrodda övervintrade ogräsplantor i höstsäd.
Tillsätt 0,5 l/ha Renol eller motsvarande superolja. 

Sekator OD
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5199
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EFFEKTSCHEMA

Sekator OD l/ha 0,15

Baldersbrå  XXX

Dån-arter  XXX

Förgätmigej XX

Harkål XX

Kamomill XX

Lomme XXX

Målla  XXX

Penningört XXX

Pilört XX

Raps  XXX

Snärjmåra XXX

Trampört  XXX

xxx = mycket god effekt, >90 %,
xx = god effekt, 70-90 %,
x = måttlig effekt, 40-70 %,
- = svag effekt, <40 %

Våtarv  XXX

Åkermolke -

Åkertistel -

Åkerbinda XX

BEHANDLINGSTIDPUNKT
Sträva efter att behandla på små ogräs i god tillväxt.
Höstsäd: Sekator OD används på våren när tillväxten startat och eventuell vårgroning har skett. Sekator OD kan använ-
das fram till och med DC 32.
Vårkorn och vårvete: Sekator OD används så snart ogräset är uppkommet och grödan är i  DC 13-32.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140.
Sekator OD rekommenderas inte i blandning med Event Super, Ally Class 50 WG och YARA Vita Gramitrel. Vid blandning 
med CCC tillsammans med Sekator OD, så gäller att ingen olja eller vätmedel skall tillsättas om dosen av CCC är högre 
än 1,0 l/ha. 

JORDARTENS BETYDELSE
Sekator OD är ett primärt bladverkande preparat och jordarten har därför mindre betydelse.

VÄDRETS BETYDELSE
Sekator OD kan användas på våren när gröda och ogräs är i tillväxt och temperaturen är cirka 5OC. God tillväxt i ogräs-
plantorna ger en snabb och god ogräseffekt. Sekator OD är regnfast efter 4-6 timmar. Vid mycket kraftig dagg, kan en 
sprutning orsaka avrinning av dagg/sprutvätska och effekten kan bli nedsatt eller helt utebli. Undvik behandling i perio-
der med nattfrost.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Sekator OD bryts snabbt ner i jorden, därmed kan de vanligaste lantbruksgrödorna odlas utan restriktioner  året efter 
behandling.
Efter en torr sommar rekommenderas plöjning före sådd av höstraps. Om en behandlad gröda utgår, t.ex. på grund av 
frost, kan vårkorn eller vårvete sås 15 dagar efter en behandling med Sekator OD.

Sekator OD
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SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämnt och ger en god täckning av 
plantorna.
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera tillräcklig avsättning/täckning av sprutvätskan på ogräsplantorna. 
Långsam körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkerställa god träff och täckning på ogräsplantorna. 
Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av luftassisterade sprutor bör därför 
provas fram av användaren.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. 
Fyll tanken till hälften med rent vatten och tillsätt önskad mängd Sekator OD och se till att den löses snabbt och fördelas 
i vattnet. Tillsätt eventuell blandningspartner och fyll i resterande vattenmängd. Tillsätt olja/vätmedel till sist. Rör om 
sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning. 
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resul-
tera i en utveckling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använ-
der ett preparat med annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta 
preparat. Observera att odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.  

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
• Sekator OD kan inte användas i havre, vall eller vid vallinsådder 
• Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.   

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur 
samt åtskilt från födoämnen. Sekator OD får inte förvaras i en temperatur som överstiger 35 °C.
Transportförpackning Förpackning med 12 flaskor á 1 l.

Sekator OD
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot ogräs i odlingar av potatis och morötter. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 139

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Maxdos,
totalt/ha

Karenstid 
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Behandlings-
intervall (dygn)

Vätskemängd
l/ha

Potatis Mot ogräs DC 00-20 350 ml/ha 2  7-14 150-200 580 ml/ha 42

Morötter Mot ogräs DC 00 eller DC 11-12 175 ml/ha 1  - 150-200 175 ml/ha 60

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Metribuzin 600 g/l    SC, suspensionskoncentrat.

VERKNINGSSÄTT
Sencor SC 600 innehåller den verksamma beståndsdelen metribuzin (HRAC grupp C1). Sencor SC 600 har både kon-
taktverkan och systemisk effekt. Efter behandling tas preparatet upp i bladen som träffats av sprutvätskan och verkar 
kontaktverkande och bladen bränns av inom ett par dagar. Icke uppkomna ogräs bekämpas genom att Sencor SC 600 
tas upp via rötterna. Jordverkan är därför bäst på fuktig jord.

REKOMMENDATION 
Sencor SC 600 har brett verkningsspektrum och verkar såväl på groende frön som uppkommet ogräs. Effektivt både 
mot ettåriga gräs- och örtogräs. 

POTATIS
Engångsbehandling strax före (DC 00) eller vid begynnande uppkomst (DC 10-20)
Efter sättning låt fältet ligga orört tills de första groddarna ”står i brynet“. 
Spruta Sencor SC 600 med vanlig bomspruta. Om fältet bearbetas mekaniskt mot kvickrot och annat rot-ogräs behand-
las fältet någon dag efter den sista kupningen. Vid torka kan effekten reduceras. För förbättrad effekt vid torra förhållan-
den behandla tidigt på morgonen när luftfuktigheten är högre.
Dosering 0,35 l/ha (OBS sortkänslighet).
På jordar med högre mull- och lerhalt och högt ogrästryck rekommenderas en delad behandling, se nedan.
Delad behandling
På fält med svårbekämpade ogräs och på mulljordar kan delad behandling vara aktuell. 
Behandla strax före uppkomst med 0,35 l Sencor SC 600/ha + 0,5 l superolja. Vid behov upprepas behandlingen vid  
5 cm blasthöjd med 0,23 l Sencor SC 600/ha (utan oljetillsats).
Domineras ogräsfloran av snärjmåra eller kvickrot bör den upprepade behandlingen i stället ske med 30-50 g  
Titus/ha + vätmedel. Alternativt kan även den tidiga behandlingen kompletteras med en mekanisk ogräsbekämpning.

Sencor SC 600
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5197
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EFFEKTSCHEMA SENCOR SC 600 I POTATIS
Se rekommendationer, effekten för 0,58 l/ha nedan gäller vid delad behandling

Örtogräs 0,35 l/ha 0,58 l/ha

Baldersbrå xxx xxx

Blåklint xxx xxx

Dån-arter xxx xxx

Etternässla xxx xxx

Förgätmigej  xxx xxx

Gullkrage  x xx

Harkål  xxx xxx

Jordrök  xxx xxx

Kamomill xxx xxx

Korsört  xx xxx

Lomme  xxx xxx

Målla  xxx xxx

Nattskatta x x

Penningört  xxx xxx

xxx = mycket god effekt, >90 %,
xx = god effekt, 70-90 %,
x = måttlig effekt, 40-70 %,
- = svag effekt, <40 %

Pilört  xx xxx

Plister xxx xxx

Raps  xxx xxx

Snärjmåra  x x

Trampört  xx xxx

Veronika xxx xxx

Viol  xxx xxx

Våtarv  xxx xxx

Åkerbinda  x xx

Åkersenap xxx xxx

Åkerspergel xxx xxx

Åkertistel - x

Gräsogräs   

Vitgröe  xx xx(x)

Åkerven xx xx(x)

UNDANTAG/SORTKÄNSLIGHET 
Vissa potatissorter är känsliga för Sencor SC 600. Några sorter får endast behandlas före uppkomst. Det finns även 
några sorter som inte ska behandlas alls med Sencor SC 600. Symptomen syns vanligen som en gulfärgning längs blad-
nerverna och är av övergående karaktär. Behandla ej utsädesodlingar efter uppkomst. Exempel på sorter som ej skall 
behandlas med Sencor SC 600: Fambo, Florijn, Frieslander, Minerva, Premier. Vid osäkerhet för sortkänslighet kontakta 
utsädesleverantören eller Bayer. Ogräsbekämpning i färskpotatis kan föresena utvecklingen ett fåtal dagar.

MORÖTTER, SE UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SIDA 138
Behandla på ogräsens tidiga hjärt-/örtbladstadium. Bäst ogräseffekt har enligt försök uppnåtts i behandlingsprogram där 
ogräsmedlet Fenix ingår.
Dosering 0,08-0,17 l/ha
Den högre dosen på jordar med högre mull- och lerhalt och högt ogrästryck.
Vid osäkerhet kontakta Bayer för råd angående dosering, behandlingstidpunkt och bäst ogräseffekt. 

Sencor SC 600
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BLANDBARHET
För blandbarhet se sida 140. Vid blandning av Spotlight och Sencor SC 600 ska Spotlight tillsättas först. Undvik bland-
ning av Sencor SC 600 och bor-produkter. Blanda ej Sencor SC 600 med andra växtskyddsmedel eller superolja vid 
behandling efter uppkomst. (Blandning med Titus DF 25 kan även ske efter potatisens uppkomst).  

TÄNK PÅ..
– att vid behandling efter uppkomst ska plantorna vara torra och temperaturen ej över 20°C.
– att anpassa dosen med hänsyn till jordart, känslighet etc.
– att under torra perioder behandla när fuktigheten är som bäst t ex tidigt på morgonen.
– att använda rätt sprutteknik så att en jämn fördelning utan överlappning eller överdos erhålles.
– att alltid plöja fälten/alternativ djupbearbeta efter upptagningen.
– att noga göra ren sprutan efter användningen.

VÄDRETS BETYDELSE
Vid sprutning före grödans uppkomst rekommenderas behandling på fuktiga ogräsplantor. Vid sprutning efter grödans 
uppkomst skall plantorna vara torra och temperaturen ej över 20 °C. God markfukt säkrar en optimal effekt.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Sådd av höstoljeväxter samma år liksom grönsaker påföljande år avrådes. Lätta mullfattiga fält, behandlade med  Sencor 
SC 600 på våren, bör följande höst plöjas före eventuell sådd av höstsäd.

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Använd normal vattenmängd (150-200 l/ha) anpassad för sprutty-
pen. Reglera bomhöjd och anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. 
Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet och en ojämn täckning på t ex kammens läsida. Det är viktigt att sprut-
vätskan fördelas jämt och ger en god täckning av ogräsplantorna.
Vid val av munstycke är det viktigt att garantera god avsättning/täckning av sprutvätska på ogräsplantorna. Långsam 
körning och duschkvalitet fin eller medium är viktigt för att säkra god träff och täckning på gräsogräs. Munstycken som 
ger duschkvalitet grov/mycket grov (kan vara av typen injektormunstycken) skall inte användas på grund av risk för sämre 
träff/täckning på gräsogräsen. Utprovningen av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik. Ogräseffekten av 
luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. 
Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt därefter Sencor SC 600 under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd. 
Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport, sprutning och eventuella pauser. 
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Sencor SC 600 innehåller den verksamma beståndsdelen metribuzin (HRAC grupp C1).
Återkommande användning av samma medel eller av medel med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveck-
ling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett medel med annan 
verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning, eller genom att skifta preparat. Observera att odlingstekniska 
åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Se rubriken undantag/sortkänslighet. 

Sencor SC 600
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FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 130

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar á 3 l.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar i växthus och i tunnlar, morötter och sallat på friland samt tomat, paprika och 
aubergine i växthus.

UPMA
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 
Mot svampangrepp i frilandsodling av lök. 
Mot svampangrepp i växthusodling av sallat. 
Mot svampangrepp i odlingar av björnbär, hallon och vinbär. 
Mot svampangrepp i odlingar av gurkväxter med ätliga skal. 
Mot svampangrepp i plantskolor och skogsplantskolor
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Maxdos,
totalt/ha

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Behandlings-
intervall (dygn)

Vätskemängd
l/ha

Jordgubbar på 
friland, i växthus 
och i tunnlar

Svampsjukdom DC 13-97 8 l/ha 6 5-14 300-400 48 l/ha 0

Morötter på friland Svampsjukdom DC 41-49 8 l/ha 6 5-14 200-500 48 l/ha 0

Sallat på friland 
och i växthus

Svampsjukdom DC 13-49 8 l/ha 6 5-14 250-500 48 l/ha 0

Tomat, Paprika,

Aubergine i 
växthus

Svampsjukdom DC 21-89 8 l/ha 6 5-14 500-1000 48 l/ha 0

Björnbär, hallon 
och vinbär på 
friland, i tunnlar 
och i växthus

Svampsjukdom DC 51-85 8 l/ha 6 Minst 5 300-400 48 l/ha 0

Gurkväxter med 
ätliga skal på  
friland, i tunnlar 
och i växthus

Svampsjukdom DC 12-89 8 l/ha 6 5-14 1000-1500 48 l/ha 0

Lök på friland Svampsjukdom DC 16-47 8 l/ha 6 7-14 300-500 48 l/ha 0

Plantskolor och 
skogsplantskolor 
på friland, i tunnlar 
och i växthus

Svampsjukdom DC 12-89 8 l/ha 6 Minst 5 300-400 48 l/ha 0

Utformning av tunnel och växthus se sida 132.

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Bacillus Subtilis stam QST 713 13,96 g/l  SC, suspensionskoncentrat

VERKNINGSSÄTT
Serenade ASO är en biologisk fungicid som ska användas förebyggande. Produkten är baserad på den naturligt före-
kommande mikroorganismen Bacillus subtilis QST 713. Serenade ASO innehåller både bakterien Bacillus subtilis och 
naturliga ämnen tillverkade av bakterien. Dessa ämnen (lipopeptider) verkar genom att förstöra skadesvampens cellmem-
bran och på så vis hindra tillväxten. Serenade ASO är en kontaktverkande fungicid som verkar främst mot svampens 
sporer. Detta betyder att god täckning är avgörande för bra resultat och att Serenade inte har effekt när svampens mycel 
vuxit in i bladet.
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Serenade ASO
Biologisk fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5251
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ANVÄNDNING
Serenade ASO har effekt mot flera svampsjukdomar:
Jordgubbar - mjöldagg (Podosphaera aphanis) och gråmögel (Botrytinia fuckeliana) 
Morötter - mjöldagg (Erysiphe heraclei) och bladfläckar (Alternaria dauci)
Sallat – gråmögel (Botrytinia fuckeliana) och bomullsmögel (Scerotinia spp.)
Tomat, paprika och aubergine – mjöldagg (Oidium lycopersici) gråmögel (Botrytinia fuckeliana) 
Björnbär, hallon och vinbär - mjöldagg (Podosphaera aphanis) och gråmögel (Botrytinia fuckeliana)
Gurkväxter med ärliga skal – mjöldagg (Podosphaera fusca och Sphaerotheca fuliginea f. cucurbitae)
Lök – lökgråmögel (Botrytis allii)
Plantskolor och skogsplantskolor – mjöldagg (Sphaerotheca pannosa) och gråmögel (Botrytinia fuckeliana)
Serenade ASO bör används förebyggande. Produkten kan användas ensam eller ingå i ett behandlingsprogram med 
andra traditionella växtskyddsmedel. Serenade ASO kan med fördel ingå i sista delen av ett behandlingsprogram med 
traditionella växtskyddsmedel då produkten inte har någon karenstid. 

REKOMMENDATION 
Serenade ASO bör används förebyggande. Produkten kan användas ensam eller ingå i ett behandlingsprogram med 
andra traditionella växtskyddsmedel. Serenade ASO kan med fördel ingå i sista delen av ett behandlingsprogram med 
traditionella växtskyddsmedel då produkten inte har någon karenstid. Serenade ASO används i doser från 4 till 8 l/ha. I 
höga och täta kulturer (tomater och gurka) används 8 l/ha och i låga mer öppna kulturer används 4 l/ha.
Tidsintervallet mellan två behandlingar ska vara minst 5 dagar och kan förlängas vid behov.
Tilsätt alltid Silwet Gold eller annat vätmedel till Serenade ASO. 
Jordgubbar på friland, i tunnel och i växthus: 
Upp till 6 förebyggande behandlingar mot mjöldagg kan utföras från 3-bladstadiet och fram till vintervila (DC 13-97).
Vid användning på kart får man även effekt på gråmögel. 
Serenade ASO kan med fördel ingå i sista delen av ett behandlingsprogram med traditionella växtskyddsmedel mot grå-
mögel.
Dosering 4 l/ha i 300-400 liter vatten.
Morötter: upp till 6 förebyggande behandlingar mot mjöldagg och bladfläckar (Alternaria) för att hålla blasten frisk och 
grön och motverka nedvissning innan skörd. 
Dosering 4 l/ha i 200-500 liter vatten.
Sallat på friland och i växthus: 
Upp till 6 förebyggande behandlingar mot gråmögel kan utföras från 3 utvecklade örtblad fram till fullt utvecklad gröda 
(DC 13-49).
Dosering 4 l/ha i 250-500 liter vatten.
Tomat, paprika, aubergine i växthus:
Upp till 6 förebyggande behandlingar mot gråmögel och mjöldagg från första sidoskottet utvecklas fram
till skörd (DC 21-89).
Dosering 8 l/ha i 1000-1500 liter vatten.
Björnbär, hallon och vinbär på friland, i tunnlar och i växthus:
Upp till 6 förebyggande behandlingar mot gråmögel och mjöldagg kan utföras från blomknopparna är synliga fram till 
bären mognar (DC 51-85).
Dosering 4 l/ha i 300-400 liter vatten.
Gurkväxter med ätliga skal på friland, i tunnlar och i växthus:
Upp till 6 förebyggande behandlingar mot mjöldagg kan utföras från två utvecklade örtblad fram till skörd (DC 12-89).
Dosering 8 l/ha i 1000-1500 liter vatten.

Serenade ASO
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Lök på friland: 
Upp till 6 förebyggande behandlingar mot gråmögel kan utföras från sjätte bladet synligt fram till 70% av lökstorleken är 
nådd och 10% av bladen har böjt sig (DC 16-47).
Dosering 4 l/ha i 300-500 liter vatten.
Plantskolor och skogsplantskolor på friland, i tunnlar och i växthus:
Upp till 6 förebyggande behandlingar mot mjöldagg och gråmögel kan utföras från två utvecklade örtblad fram till färdig-
utvecklad planta (DC 12-89).
Dosering 4 l/ha i 300-500 liter vatten.

BLANDBARHET
Serenade ASO är blandbar med de flesta relevanta växtskyddsmedel.
Vid användning av Serenade ASO i behandlingsprogram med medel baserade på koppar som aktiv substans, kan dessa 
ge upphov till en svagare funktion av Serenade ASO. 

VÄDRETS BETYDELSE
Serenade ASO är en produkt med endast kontaktverkan. Detta betyder att kraftigt regn efter behandlingen kan minska 
effekten.  

SPRUTTEKNIK
För ett optimalt resultat är en god täckning av behandlade växtdelar nödvändig. Sprutan ska vara funktionstestad och 
rätt kalibrerad. För att motverka stopp i filter rekommenderas 50 mesh filterstorlek.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Det är viktigt att Serenade ASO omskakas väl före användning.
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan
på biobädd, i fält eller på tät platta kopplad till särskild behållare.
Fyll på hälften av vattenmängden och tillsätt långsamt den uppmätta mängden Serenade ASO under omrörning.
Rör om sprutvätskan kontinuerligt under både transport och sprutning.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

RESISTENS
Serenade ASO innehåller den verksamma beståndsdelen Bacillus substilis QST 713 som tillhör FRAC-grupp 44. Risken 
för resistens mot Bacillus substilis är okänd men några fall av resistens har aldrig rapporterats.
Återkommande användning av samma preparat eller av preparat med samma verkningsmekanism kan resultera i en 
utveckling av resistens. För att undvika detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett preparat med 
annan verkningsmekanism antingen i form av en tankblandning eller genom att skifta
preparat. Observera att odlingstekniska åtgärder kan minska risken för utveckling av eventuell resistens.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 131

ÖVRIGT
Lagring Serenade ASO är en biologisk produkt och bör behandlas med aktsamhet. Förvaras mörkt, svalt och frostfritt
i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. Får ej förvaras i en tem-
peratur som överstiger 35ºC. Hållbarheten är minst 2 år.
Transportförpackning 2 förpackningar à 10 liter.

Serenade ASO
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte Utvecklingsstadium Högsta dosering per 
behandling

Högsta antal 
behandlingar per 

säsong

Behandlingsintervall 
(dygn) 

Karenstid 
(dygn)

Vete Mot svampangrepp DC 30-69 0,75 l/ha 2 ≥ 14 35

Korn Mot svampangrepp DC 30-61 0,75 l/ha 2 ≥ 14 35

Havre Mot svampangrepp DC 30-61 0,75 l/ha 1 - 35

Råg, rågvete Mot svampangrepp DC 30-69 0,75 l/ha 1 - 35

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING
Bixafen 60 g/l     EC, emulsionskoncentrat
Protiokonazol 200 g/l

VERKNINGSSÄTT
Siltra Xpro består av två aktiva substanser med olika verkningsmekanismer:
•  Bixafen tillhör gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC- kod 7). Bixafen hämmar respirationen i svampens celler.
•  Protiokonazol tillhör gruppen triazoler (FRAC- kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av svampens cellmembran.
Kombinationen av de två aktiva substanserna betyder att Siltra Xpro verkar både förebyggande och kurativt mot en lång 
rad svampsjukdomar. De båda aktiva substanserna verkar systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen.
Behandling tidigt i svampens utveckling ökar normalt effekten. Siltra Xpro bör användas vid begynnande angrepp eller 
efter utslag från prognosmodeller baserade på riskutvärdering. Behandling med Siltra Xpro kan upprepas i vete och korn. 
Verkningstiden för Siltra Xpro beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium, tillväxthastighet, 
infektionstryck och väderförhållande.
Regn 1 timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten. 

Siltra Xpro
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5284
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REKOMMENDATION 
Siltra Xpro är ett bredverkande svampmedel för bekämpning av sjukdomar i stråsäd. 

REKOMMENDATIONER FÖR SILTRA XPRO MOT SVAMPSJUKDOMAR I RESPEKTIVE STRÅSÄDESSLAG

Gröda Sjukdom Behandlingstidpunkt Dosering per 
behandling, l/ha

Vete Mjöldagg, gulrost, brunrost Vid första symptom 0,3-0,75

Svartpricksjuka, brunfläcksjuka Som del av skydd av flaggblad och ax. Baserat på prognos eller vid 
begynnande angrepp. Behandling oftast mellan DC 37-65.

0,4-0,75

Vetets bladfläcksjuka (DTR) Behov för tidig behandling kan uppstå i högriskfält. Dessa kännetecknas 
framförallt av reducerad jordbearbetning och intensiv veteodling. 

0,4-0,75

Axfusarios Som avslutande skydd av axet mellan  
DC 61-69. Bäst effekt i DC 65

0,75

Korn Kornrost, mjöldagg, sköldfläcksjuka, kornets 
bladfläcksjuka

Baserat på varning eller vid begynnande angrepp. Oftast från DC 37-39. 
Höstkorn kan ha behov för intensivare och tidigare behandling.

0,4-0,6 

Ramularia Ofta senare infektion än de vanliga kornsjukdomarna. 0,5-0,75

Havre Mjöldagg, rost, havrens bladfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,3-0,5

Råg Mjöldagg, rost, sköldfläcksjuka Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,4-0,75

Axfusarios Under blomningen, DC 65 0,75

Rågvete Mjöldagg, rost, svartpricksjuka, brunfläcksjuka 
sköldfläcksjuka

Baserat på riskutvärdering eller vid begynnande angrepp. 0,4-0,75

Axfusarios Under blomningen, DC 65 0,75

EFFEKTSCHEMA SILTRA XPRO

Sjukdom

Svartpricksjuka 

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg 

Gulrost 

Brunrost 

Sköldfläcksjuka 

Kornets bladfläcksjuka 

Kornmjöldagg 

Kornrost 

Ramularia 

Havrens bladfläcksjuka 

Axfusarios

Effekt

4

3,5

3

4,5

4

4,5

4

3,5

4,5

4,5

4

2,5  

5 Specialmedel (91-100 %)  
4 Mycket god effekt (71-90 %)  
3 God effekt (51-70 %)  
2 Viss effekt (40-50 %)  
1 Svag effekt (under 40 %)

För effektschema alla fungicider, se sida 132. Källa officiella och interna försök.

BLANDBARHET
För blandbarhet, se sida 140.

VÄDRETS BETYDELSE
Siltra Xpro används optimalt när temperaturen är 15-18 °C. Lägsta temperatur för effekt är 6 °C. Snabbast upptag och 
fördelning av Siltra Xpro sker vid behandling på saftspända plantor. Undvik att behandla under extrema väderförhållan-
den, t.ex. torka, starkt solsken och över 25 °C. Siltra Xpro EC 250 är regnfast till 100 % efter 1 timme.

Siltra Xpro
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SPRUTTEKNIK
Under normala sprutförhållande kan spaltspridaremunstycken användas. Vid behov kan de bytas ut mot motsvarande 
Lowdrift munstycke. Vid behandling av täta grödor kan vattenmängden ökas och körhastigheten sänkas för att förbättra 
nedträngning av sprutvätskan. 
Det är viktigt att sprutvätskan fördelas jämt med god täckning av plantorna. Utprovningen av Siltra Xpro är utförd med 
konventionell sprutteknik, effekten av luftassisterade sprutor bör därför prövas fram av användaren. I många situationer 
är det möjligt att rekommendera en lägre dosering än den maximalt godkända. Vid användning av lägre dosering, skall 
hänsyn tas till den gällande svampsjukdomen och dess utveckling, grödans storlek, samt övriga behandlingar. Användning 
av reducerad dosering förutsätter tidsmässigt lämplig behandling. Bäst effekt uppnås vid optimala betingelser.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN 
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på  
biobädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på hälften av vattenmängden låt omröringen vara igång  
och tillsätt långsamt den uppmätta mängden Siltra Xpro i sprutans preparatpåfyllare eller direkt i spruttanken samtidigt  
med vattenpåfyllning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt eventuell blandningspartner. Rör om sprutvätskan  
kontinuerligt under både transport och sprutning. Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhets-
föreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146

YTTERLIGARE VILLKOR, SE SIDA 132

RESISTENS
Siltra Xpro består av de verksamma substanserna bixafen som tillhör gruppen pyrazol- 4- karboxamider (FRAC- kod 7) 
och protiokonazol som tillhör gruppen triazoler (FRAC- kod 3). Upprepad användning av samma preparat eller preparat 
med samma verkningsmekanism kan resultera i utveckling av resistens. För att undvika detta, rekommenderas, att med 
jämna mellanrum använda preparat med andra verkningsmekanismer, antingen i form av tankblandning, eller genom att 
skifta preparat med jämna mellanrum.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Behandla aldrig en gröda som lider av stress p.g.a. torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m.m.

ÖVRIGT
Lagring Förvaras frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen. 
Bör förvaras i ett torrt, kallt och välventilerat utrymme.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.

Siltra Xpro
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Teldor WG 50
Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 4339

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 
Mot svampangrepp i odlingar av hallon och vinbär. 
Mot svampangrepp i odlingar av körsbär och plommon. 
Mot svampangrepp i odlingar av tomat i växthus.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. 

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 139

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Skadegörare
Tillåten behandling

Maxdos,
totalt/ha

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Behandlings-
intervall (dygn) 

Vätskemängd
l/ha

Jordgubbar 
på friland

Svampangrepp DC 60-67 1,5 kg/ha 3 10-14 300-1 000 4,5 kg/ha 7

Plommon Svampangrepp DC 55-85 1,5 kg/ha 2 10-14 1 000-2 000 3,0 kg/ha 7

Körsbär Svampangrepp DC 55-85 1,5 kg/ha 2 10-14 1 000-2 000 3,0 kg/ha 7

Hallon Svampangrepp DC 61-69 1,5 kg/ha 2 7 1 000-2 000 3,0 kg/ha 7

Vinbär Svampangrepp DC 61-69 1,5 kg/ha 2 7 1 000-2 000 3,0 kg/ha 7

Tomat i  
växthus*

Svampangrepp DC 71-89 1,5 kg/ha 3 8-10 1 000 4,5 kg/ha 3

Utformning av tunnel och växthus se sida 132.

VERKSAM BESTÅNDSDEL   FORMULERING
Fenhexamid 50 vikt-%.    WG, vattendispergerbart granulat.

VERKNINGSSÄTT
Teldor WG 50 innehåller den verksamma beståndsdelen fenhexamid som tillhör den kemiska gruppen hydroxyanilider 
(FRAC-kod 17). Preparatet har en djupverkan (lokalsystemisk verkan), men sprids ej vidare i växten varför en jämn täck-
ning av behandlade växtdelar skall eftersträvas. Teldor WG 50 har hög initialeffekt och god långtidsverkan mot gråmögel 
samt god skonsamhet för behandlad gröda.

ANVÄNDNING
Teldor WG 50 är ett lokalsystemiskt verkande svampmedel med hög effekt mot gråmögel (Botrytis cinerea) och Monilia 
i bärodling. Preparatet skall användas förebyggande och i behandlingsprogram med andra svampmedel.
Användningen är flexibel då Teldor WG 50 kan användas såväl tidigt som nära skörd. Hög verkan av Teldor WG 50 ger 
förbättrade transport- och lagringsmöjligheter för skördade bär.

REKOMMENDATION 
Jordgubbar
För effektiv bekämpning av gråmögel erfordras ett behandlingprogram med upprepad användning av svampmedel. 
Programmet påbörjas vid begynnande blomning och upprepas minst 2-3 gånger med 5-7 dagars intervall. 
Teldor WG 50 ska användas som ett preparat i alternering med andra för ändamålet verksamma svampmedel. Anpassa 
antalet sprutningar, preparatalterneringar och sprutintervall med hänsyn till blomning och väderlek.
Dosering 1,5 kg per ha i 300-1 000 l vatten.
Teldor WG 50 används normalt med högst 2 behandlingar á 1,5 kg per ha under en säsong. Dessa två behandlingar 
utförs i alternering med andra svampmedel eller som två på varandra följande behandlingar i programmet.
Andelen behandlingar med Teldor WG 50 får dock högst utgöra en tredjedel av det totala antalet behandlingar i programmet.
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Teldor WG 50

Körsbär, söt och surkörsbär.
Strax före och under blomning, 1 behandling mot blom- och grentorka (Monilia laxa), gråmögel (Botrytis cinerea), blad-
fläcksjuka (Blumeriella jaapii) samt bladbränna (Gnomonia erythrostoma).
Behandling 1-3 veckor före skörd skyddar bären mot gul monilia eller fruktröta (Monilia fructigena) och gråmögel (Botrytis 
cinerea). Teldor WG 50 förlänger bärens hållbarhet.
Dosering 1,5 kg per ha i minst 1 000 l vatten.
Ett lämpligt behandlingsprogram före skörd är att köra 1,5 kg Teldor per hektar och upprepa behandlingen efter 5-7 
dagar.
Om Teldor WG 50 används flera gånger under säsongen måste det kombineras med andra svampmedel med annat 
verkningssätt.
OBS! För att ytterligare motverka sprickbildning på mognande körsbär, kan ett salt tillsättas t.ex. kalksalpeter, kaliumni-
trat eller monamoniumfosfat. Behandling skall då göras direkt efter ett regn. Dessa salter går att tankblanda med Teldor 
WG 50.
Plommon
Sen tät klunga till begynnande blomning mot monilia (Monilia laxa). Strax före skörd behandlas mot fruktröta (Monilia fruc-
tigena) och gråmögel (Botrytis cinerea) för ökad hållbarhet efter skörd.
Dosering 1,5 kg per ha i minst 1 000 l vatten.
Vinbär – svarta, röda, vita
Behandla i blomningen mot kartfall förorsakat av gråmögel. Ger en högre skörd och en förlängd hållbarhet av skördade 
bär samt även viss effekt mot mjöldagg och bladfallsjuka.
Dosering 1,5 kg per ha i minst 1 000 l vatten.
Hallon
Mot gråmögel i blommande hallon. Lämpligt behandlingsprogram:
Behandla vid begynnande blomning och vid 100 % utslagna blommor.
Dosering 1,5 kg per ha i minst 1 000 l vatten.
Tomat
Mot gråmögel i tomatodling, vid risk för angrepp eller vid begynnande angrepp. Det är viktig att växla med andra god-
kända medel mot gråmögel, för att minska risken för resistensbildning.

Planthöjd Dos
Maximalt tre behandlingar/kultur.
Vattenmängd: 1 000 l/ha.
Karenstid: tre dagar.

Se sida 142 för koncentrationstabell.

0-0,5 m 1,0 kg/ha (10 g/100 m2)

0,5-1,25 m 1,0-1,5 kg/ha (15 g/100 m2)

över 1,25 m 1,5 kg/ha (20 g/100 m2)

Koncentration: 100-150 g Teldor WG 50 i 100 l vatten.

BIN OCH NYTTODJUR
Teldor WG 50 är ofarligt för bin. Preparatet är även skonsamt för kortvingar, parasitsteklar, nyckelpigor och rovkvalster. 
Användning av Teldor WG 50 påverkar ej aktiviteten hos mikroorganismer i jorden och är utan risk för daggmask.
Den goda selektiviteten hos Teldor WG 50 gör preparatet lämpligt för användning i odlingar där integrerat växtskydd till-
lämpas.

BLANDBARHET
Kontakta Bayer beträffande tankblandningar med Teldor WG 50 och andra medel.

SPRUTTEKNIK

VINDANPASSAT SKYDSSAVSTÅND

FLÄKTSPRUTA
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsav-
stånd vid användning av fläktspruta i fruktodling”. 
Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.
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Teldor WG 50

FÖRSLAG TILL SPRUTTEKNIK I KÖRSBÄR, PLOMMON OCH VINBÄR

Förslag till munstycken

Spridare ISO 110 030 (blå) ISO 110 040 (röd) ISO 110 080 (vit) ISO 110 10 (ljusblå)

Tryck 2,8 bar 3,0 bar 3,0 bar 3,0 bar

Vattenmängd l/ha 200 400 800 1000

Körhastighet 7,0 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h 4,8 km/h

En bättre täckning kan i jordgubbar uppnås genom att använda 3-5 munstycken per rad.

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Fyll sprutan med ungefär halva vattenmängden. Tillsätt därefter preparatet under omrörning samt resterande vatten. Låt 
omrörningen vara igång även under eventuella pauser. Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säker-
hetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING, SE SIDA 146 

RESISTENS
Alternering av svampmedel med olika verkningssätt motverkar risken för uppkomst av raser av gråmögelsvampar med 
minskad känslighet. Då fenhexamid har en verkningsmekanism som är olik andra idag för ändamålet godkända svamp-
medel är Teldor WG 50 lämplig att använda i behandlingsprogram mot gråmögel.

Hydroxyanilider Strobiluriner Anilinopyrimidiner

Teldor Amistar Frupica

Candit Scala

Signum Switch

För att minska risken att raser eller stammar av svampar med minskad känslighet för fenhexamid utvecklas bör alterne-
ring med andra svampmedel ske och högst två sprutningar i behandlingsprogrammet får utföras med Teldor WG 50. 
Antalet behandlingar med Teldor WG 50 i behandlingsprogrammet ska normalt vara två eller maximalt utgöra en tredje-
del av det totala antalet sprutningar.
Teldor WG 50 med den verksamma beståndsdelen fenhexamid tillhör den fungicida substansgruppen hydroxyanilider. 
Då ingen korsresistens förekommer med andra gråmögelpreparat, såsom benzimidazoler, dicarboximider eller anilinopy-
rimidiner, är Teldor WG 50 väl ägnat för varje behandlingsstrategi.

FÖR KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION, SE SIDA 131

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 10 förpackningar á 1 kg.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mot örtogräs i odlingar av foderbetor och sockerbetor.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

FÖR UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE SE SIDA 139

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda Syfte

Tillåten behandling

Maxdos,
totalt
 /ha

Karenstid
(dygn)Tidpunkt

Utvecklingsstadium
Maxdos

 /behandl.
Max antal
behandl.

Minst antal 
dagar mellan 

varje  
behandling 

(dygn)

Vätskemängd
l/ha

Sockerbetor och foderbetor
Mot  

örtogräs DC 10-18* 0,45 l/ha 1 150-200 0,45 l/ha -

Sockerbetor och foderbetor
Mot  

örtogräs DC 10-18* 0,25 l/ha 2 7 150-200 0,5 l/ha -

Sockerbetor och foderbetor
Mot  

örtogräs DC 10-18* 0,14 l/ha 3 7 150-200 0,42 l/ha -

*betan har 8 riktiga blad

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR    FORMULERING

Etofumesat 500 g/l     SC, suspensionskoncentrat

VERKNINGSSÄTT
Tramat SC 500 innehåller den verksamma beståndsdelen etofumesat som tillhör gruppen lipidsyntes- hämmare (HRAC 
grupp N). Etofumesat påverkar ogräset genom upptagning via bladen. Tramat SC 500 har speciellt god effekt mot snärj-
måra, åkerbinda, pilört och näva. I kombination med andra sockerbetsherbicider är effekten mycket god på förgätmigej, 
lomme, målla, penningört, våtarv, åkerspergel, blåklint, dån, pilört samt på nattskatta, veronika, viol, baldersbrå, jordrök, 
raps, åkersenap och trampört. Efter sprutning med Tramat SC 500 kan sockerbetornas blad ibland deformeras. Dessa 
symptom försvinner dock relativt snabbt.

REKOMMENDATION 
Ogräsbehandling i sockerbetor utförs i ett behandlingsprogram bestående av ett flertal behandlingstillfällen. Nedanstående 
schema kan användas som utgångspunkt till en behandlingsstrategi. Behandlingsstrategin ska alltid anpassas till det 
enskilda fältets förutsättningar.

Behandlingsstrategi

Behandling 1 Behandling 2 Behandling 3

Ogräs vid hjärtbladstadiet
Nytt ogräs vid hjärtbladstadiet Nytt ogräs vid hjärtbladstadiet

7-10 dagar senare 7-14 dagar senare

Bred flora av örtogräs
Strategi med 2 Tramat-behandlingar

0,6 l/ha Betanal/Kemifam Power
+

Blandningspartner*
+

0,5 l/ha Superolja

0,25 l/ha Tramat SC 500
+

0,6 l/ha Betanal/Kemifam Power
+

Blandningspartner
+

0,5 l/ha Superolja

0,25 l/ha Tramat SC 500
+

0,6 l/ha Betanal/Kemifam Power
+

Blandningspartner*
+

0,5 l/ha Superolja

Bred flora av örtogräs
Strategi med 3 Tramat-behandlingar

0,14 l/ha Tramat 50 SC
+

0,6 l/ha Betanal/Kemifam Power
+

Blandningspartner*
+

0,5 l/ha Superolja

0,14 l/ha Tramat SC 500
+

0,6 l/ha Betanal/Kemifam Power
+

Blandningspartner*
+

0,5 l/ha Superolja

0,14 l/ha Tramat SC 500
+

0,6 l/ha Betanal/Kemifam Power
+

Blandningspartner*
+

0,5 l/ha Superolja

Anmärkning: högsta dos beroende på vald strategi med Tramat SC 500 finns beskrivet i GAP-schemat överst på etiketten. 
* Tillsätt för fältet lämplig dos Goltix, utifrån ogräsflora och väderförhållande.

Tramat SC 500
Herbicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5374
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BEHANDLINGSTIDPUNKT
Den första behandlingen utförs när de första ogräsen har hjärtblad. Behandlingsintervallet mellan 1:a och 2:a behand-
lingen bör vara 7-10 dagar. Den 3:e behandlingen görs då nytt ogräs är i hjärtbladsstadiet men normalt kan ett längre 
avstånd hållas mellan 2-3 behandlingen.
Vid normala förhållande bör det vara en veckas uppehåll till andra behandlingar. Avvakta med behandling av kvickrot tills 
den återhämtat sig från en eventuell påverkan av ogräsbehandlingen.

BLANDBARHET
Tramat SC 500 kan blandas med Conviso  One, Betanal/Kemifam Power, Goltix SC och Safari 50 DF. För tillvägagångs-
sätt se avsnittet: Tillredning av sprutvätska.

VÄDRETS BETYDELSE
Huvudregeln är att behandling skall ske när ogräset är känsligast, d.v.s. på ett tidigt utvecklingsstadium och under goda 
tillväxbetingelser. Tramat 500 SC är regnfast efter 2 timmar. Ogräseffekten påskyndas av god värme. Behandla dock inte 
i starkt solsken eller vid mycket varmt väder.
Morgonsprutning är ofta att föredra före kvällssprutning. Undvik behandling på betor skadade av vind, hagel eller lik-
nande. Det krävs tre till fem dagar för att betorna ska läka. Undvik ogräsbekämpning två dagar före och efter nattfrost. 
Någon minusgrad precis vid soluppgången räknas inte som nattfrost.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA
Inga restriktioner för vanliga lantbruksgrödor.

SPRUTTEKNIK
Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. För 
att uppnå optimal effekt ska man vid val av munstycke eftersträva små droppar, som ger bra täckning och god vidhäft-
ning på bladen. Under goda sprutförhållande rekommenderas vanliga spaltspridarmunstycken. Under mindre optimala 
förhållande kan LowDrift munstycken användas. 

TILLREDNING AV SPRUTVÄTSKAN
Använd en väl rengjord spruta. Kontrollera att det inte finns rester eller beläggningar i tanken. Stå med sprutan på bio-
bädd, i fält eller på platta kopplad till särskild behållare. Fyll på en mindre mängd vatten och börja med att tillsätta Betanal/
Kemifam Power under omrörning. Fyll på resterande vattenmängd och tillsätt Tramat SC 500 + eventuell blandningspart-
ner. Om olja ingår i blandningen ska den tillsättas sist.
Vid tillredning av sprutvätskan beakta gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING SE, SIDA 146

RESISTENS
Återkommande användning av samma medel eller av medel med samma verkningsmekanism kan resultera i en utveck-
ling av resistens. För att undgå detta rekommenderas att man med jämna mellanrum använder ett medel med annan 
verkningsmekanism antingen i form av tankblandning, eller genom att skifta medel.

PRODUKTMÄSSIGA BEGRÄNSNINGAR
Negativ påverkan på grödan som t.ex. insektsangrepp, rotbrand, vind eller hagelskador, manganbrist, stora temperatur-
svängningar m.m. kan öka risken för skador på grödan.

ÖVRIGT
Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt 
från födoämnen.
Transportförpackning 4 förpackningar à 5 liter.

Tramat SC 500
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KARENSDAGAR

Produkt Gröda Utvecklingsstadium för behandling Karenstid

Aliette 80 WG

Sallat i växthus Före sådd/ plantering 14

Sallat på friland Före/efter utplantering 14

Jordgubbar Före utplantering 42

Jordgubbar på friland Efter utplantering 42

Gurka Vid risk för angrepp 3

Prydnadsväxter i växthus Före/efter plantering -

Ascra Xpro Höstvete, vårvete, korn, havre, råg, rågvete DC 30-61 -

Atlantis 
Komplett

Höstvete, höstråg och rågvete Vår till och med DC 30 - 

Atlantis OD
Höstvete, råg, rågvete Höst DC 10-12 -

Höstvete, rågvete, råg Vår till och med DC 30 -

Attribut Twin 
Plus

Höstvete Vår till och med DC 32 -

Vårvete Vår till och med DC 30 -

Aviator Xpro
Vete, råg, rågvete DC 30-69 -

Korn, havre DC 30-61 -

Betanal Power

Kemifam Power
Sockerbetor och foderbetor DC 10-18 -

Biscaya OD 240
Raps, ryps DC 51-69 30

Potatis DC 51-80 14

Calypso SC 480
Äpple, päron, plommon, körsbär DC 54-75 14

Jordgubbar DC 54-75 3

Cerone Höstråg, höstvete, höstrågvete, höstkorn, vårkorn DC 39-49 -

Chekker Power Vete DC 13-32 Endast vårbehandling   -

Confidor WG 70
Tomat, gurka, paprika Kulturens växtperiod 3

Prydnadsväxter Kulturens växtperiod -

Contans WG Behandling av jord Före sådd eller plantering -

Cossack OD Höstvete, höstrågvete, råg Vår DC 20-32 -

Delaro SC 325

Höstvete, höstråg, höstrågvete DC 37-69 35

Vårvete, vårrågvete DC 32-69 35

Höstkorn DC 37-61 35

Vårkorn, havre DC 32-61 35

Event Super

Höstvete, råg, rågvete Höst DC 11-30 -

Höstvete Vår DC 20-37 -

Vårvete Vår DC 13-32 -

Vårkorn, höstkorn, råg, rågvete Vår DC 13-30 -
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KARENSDAGAR

Produkt Gröda Utvecklingsstadium för behandling Karenstid

Folicur Xpert

Vete, höstråg, rågvete Vår DC 30-69 35

Korn, havre Vår DC 30-61 35

Raps Vår Vår DC 60-69 56  

Höstraps Höst Höst DC 14-20 56

Gräsfrö Vår DC 30-69 -

Gratil 75 WG

Höstvete, höstkorn, råg, rågvete Vår till och med DC 31 -

Vårvete, vårkorn, havre Vår till och med DC 31 -

Vall (betesvall, slåttervall, gräsfrövall) Vår eller höst 7 dagar till betesläpp  

Lin Vår -

Hussar Plus OD
Höstvete, höstråg, rågvete, höstkorn Vår DC 13-32 -

Vårvete, vårkorn Vår DC 13-30 -

Infinito Potatis DC 40-89 7

MKH Super Vete DC 13-32 -

MaisTer Fodermajs (ensilagemajs, kolvmajs och kärnmajs) DC 12-18 -

Monceren FS 
250

Potatis Betning 63

Movento SC 100

Äpple och päron DC 69-81 21

Körsbär och plommon DC 69-81 14

Växthusodlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker 
(även baby-leaf) DC 12-49 7

Frilandsodlingar av sallatsväxter och bladgrönsaker 
(även baby-leaf) DC 12-49 7

Frilandsodlingar av kinakål, savojkål, spetskål, röd-
kål, vitkål, brysselkål, broccoli, blomkål och kålrabbi DC 12-49 3

Frilandsodling av grönkål DC 12-49 3

Frilandsodling av prydnadsväxter Före och efter blomning -

Othello OD
Höstvete, höstrågvete Höst DC 10-13 -

Höstvete, höstrågvete Vår DC 13-28 -

Råg DC 10-28 -

Previcur Energy

Sallat
DC 01-10 21

DC 12-41 21

Huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål DC 01-13 -

Tomat och gurka
DC 01-10 3

DC 12-80 3

Proline EC 250
Vete, råg, rågvete, korn DC 30-69 35

Raps och rybs DC 53-69 56

Havre DC 60-69 35

Propulse SE 250

Vete, råg, rågvete, korn, och havre DC 30-61 35

Höstvete, höstråg, höstrågvete, höstkorn,  
höstrågvete, höstkorn DC 30-61 35

Raps och rybs DC 57-69 -

Majs DC 33-69 -
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KARENSDAGAR

Produkt Gröda Utvecklingsstadium för behandling Karenstid

Prosaro EC 250
Korn, havre Vår DC 30-61 35

Vete, råg, rågvete Vår DC 30-69 35

Requiem Prime
Växthusodlingar av jordgubbar DC 12-89 -

Växthusodlingar av gurka, zucchini, melon, paprika 
och aubergine DC 12-89 maj till augusti   -

Sekator OD Vete, råg, rågvete och vårkorn Vår DC 13-32 -

Sencor SC 600
Potatis DC 00-20 42

Morötter DC 00-12 60

Serenade ASO

Jordgubbar på friland, i tunnlar och i växthus DC 13-97 0

Björnbär, hallon och vinbär DC 51-85 0

Morötter på friland DC 41-49 0

Sallat på friland och i växthus DC 13-49 0

Lök på friland DC 16-47 0

Gurkväxter med ätliga skal DC 12-89 0

Tomat, Paprika, Aubergine i växthus DC 21-89 0

Plantskolor och skogsplantskolor DC 12-89 0

Siltra Xpro
Vete, råg, rågvete DC 30-69 35

Korn, havre DC 30-61 35

Teldor WG 50
Jordgubbar, hallon, vinbär DC 61-89 7

Plommon, körsbär DC 55-89 7

Tomat DC 71-89 3

Tramat SC 500 Sockerbetor och foderbetor DC 10-18 -
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KLASSIFICERINGS- OCH MÄRKNINGSINFORMATION

Aliette 80 WG

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

          

Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Ascra Xpro

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351+ P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det 
går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P410 Skyddas från solljus.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Atlantis OD

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208 Innehåller fettalkohol etoxylerad alkyleter. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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Attribut Twin Plus (nedan gäller Attribut SG 70/MKH Power SG 70. För Hussar-delen se Hussar Plus OD

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

          

Varning

Faroangivelser H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning. 

Aviator Xpro

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208 Innehåller 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione.  
Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som farligt avfall till en godkänd avfallsanläggning.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Betanal Power / Kemifam Power

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

          

Varning

Faroangivelser H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Biscaya OD Reg Nr 4791

Behörighetsklass 2L

Farosymbol
 

              

Varning

Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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Calypso SC 480 Reg Nr 4820

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

              

Varning

Faroangivelser H302 + H332 Farligt vid nedsväljning och inandning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Cerone

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

             

Fara

Faroangivelser H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P234 Förvaras endast i originalbehållaren.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Chekker Power. Nedan gäller Chekkerdelen, för MKH Power SG 70, se Attribut Twin Plus. 

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. 
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övriga upplysningar Andra faror: Damm kan bilda explosiv blandning med luft.
Läs etiketten före användning.
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Confidor WG 70

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. 

Övriga upplysningar Andra faror: Damm kan bilda explosiv blandning med luft.  
Läs etiketten före användning.

Contans WG

Behörighetsklass Får användas av var och en 

Faroangivelser EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Mikroorganismer kan ha potential att framkalla sensibiliserande reaktioner.

Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.

Övriga upplysningar Andra faror: Mikroorganismer kan ha potential att framkalla sensibiliserande reaktioner.
Läs etiketten före användning.

Cossack OD

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ 
Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.).

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det 
går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Delaro SC 325

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i
närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.).

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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Event Super

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Folicur Xpert

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

              

Varning

 

Faroangivelser H332 Skadligt vid inandning.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas sprej.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det 
går lätt. Fortsätt att skölja.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P304 + P312 VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Gratil 75 WG

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

          

Varning

Faroangivelser H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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Hussar OD

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
 

Hussar Plus OD

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Fara

Faroangivelser H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det 
går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P362 Ta av nedstänkta kläder.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

 Infinito

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

  

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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 MaisTer

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P260 Inandas inte sprej.
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
 

 Mero

Behörighetsklass

Farosymbol

           

Varning

Faroangivelser H315 Irriterar huden.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
 

 MKH Super

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351
+ P338
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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 Monceren FS 250

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

Faroangivelser H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Movento SC 100

Behörighetsklass 2L

Farosymbol
 

              

Varning

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-isotiazol-3-one/2-metyl-isotiazol-3-one. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P308 + P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Othello OD

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det 
går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Previcur Energy

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

           

Varning

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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Proline EC 250

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P391 Samla upp spill.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Propulse SE 250 
Behörighetsklass 2L

Farosymbol

          

Varning

Faroangivelser H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208 Innehåller 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Skyddsangivelser P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Prosaro EC 250 
Behörighetsklass 2L

Farosymbol

              

Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det 
går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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Requiem Prime 
Behörighetsklass 2L

Farosymbol

                

Fara

Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Skyddsangivelser P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Sekator OD

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

            

Varning

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305 + P351+ P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det 
går lätt. Fortsätt att skölja.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Sencor SC 600 
Behörighetsklass 2L

Farosymbol

          

Varning

Faroangivelser H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P391 Samla upp spill.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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Serenade ASO

Behörighetsklass 2L 

Faroangivelser EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Mikroorganismer kan ha potential att framkalla sensibiliserande reaktioner.
EUH208 Innehåller Bacillus subtilis. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser P261 Undvik att inandas sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P284 Använd andningsskydd.

Övriga upplysningar Andra faror: Mikroorganismer kan ha potential att framkalla sensibiliserande reaktioner.
Läs etiketten före användning.

Siltra Xpro EC 260

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

  

Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P309 Vid exponering eller obehag:
P311 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser  
om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas som farligt avfall till en godkänd avfallsanläggning.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Teldor WG 50

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

Faroangivelser H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser P391 Samla upp spill.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.

Tramat SC 500

Behörighetsklass 2L

Farosymbol

Faroangivelser Faroangivelser
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208 Innehåller 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Skyddsangivelser P501 Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Övriga upplysningar Läs etiketten före användning.
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UTFORMNING AV VÄXTHUS
Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla defini-
tionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

UTFORMNING AV TUNNELODLING
Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täck-
materialet kan rullas upp. Omfattar inte växthus.

Ascra Xpro 5272       X X 

Aviator Xpro 5292        X 

Buctril EC 225  Dispens     X    

Calypso SC 480  4820 X   X     X

Cerone  3571       X  

Chekker/Chekker Power 4767 X        

Delaro SC 325  5256   X*     X 

Gratil 75 WG 4232 X   X*      X

Hussar Plus OD  5221       X  

Othello OD  5268 X        

Siltra Xpro  5284        X 

Teldor 50 WG   4339 X        X

Preparat Reg. nr Vindanpassat  
skyddsavstånd bestäms 

genom avläsning i  
kolumnen ”särskild  

hänsyn” i Hjälpredan.

Användning får endast  
ske med särskilt  

avdriftsreducerande  
utrustning.

25 % 50 % 75 % 90 % 99 %

Påfyllning av sprutan  
skall ske med särskild 

hjälp.  
Exempelvis  

preparatsluss, sugspjut  
eller motsvarande

Förarhytt ska vara tät, 
ventilerad och försedd 
med filter. Partikelfilter 

och kolfilter, som byts och 
underhålls enligt  
rekommendation

Kravet gäller ej alla  
kulturer eller varierar 

mellan kulturerna.  
Läs mer på www.kemi.se

* Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i Hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

VILLKORSTABELL

EFFEKTSCHEMA FUNGICIDER

Sjukdom

Svartpricksjuka 

Vetets bladfläcksjuka DTR

Vetemjöldagg 

Gulrost 

Brunrost 

Sköldfläcksjuka 

Kornets bladfläcksjuka 

Kornmjöldagg 

Kornrost 

Ramularia 

Havrens bladfläcksjuka 

Axfusarios

Ascra Xpro 

4,5

4

4

4,5

4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4

-

Aviator Xpro

4

3,5

3

4,5

4

4,5

4

3,5

4,5

4,5

4

2,5

Siltra Xpro

4

3,5

3

4,5

4

4,5

4

3,5

4,5

4,5

4

2,5

Folicur Xpert

3

2,5

3,5

4,5

4,5

3

3

3,5

4,5

1,5

3

1,5

Delaro

3

3,5

3

4

3,5

4

3,5

3,5

4,5

3,5

3,5

2,5

Proline

3

3,5

3

3,5

3

4

3,5

3,5

4

3,5

3,5

2,5

Propulse

4

4

4

3,5

3

4,5

4,5

4,5

4

4,5

4

-

Prosaro 

3

3

3,5

4,5

4,5

3,5

3

3,5

4,5

3

3

2,5

5 Specialmedel (91-100 %)  
4 Mycket god effekt (71-90 %)  
3 God effekt (51-70 %)  
2 Viss effekt (40-50 %)  
1 Svag effekt (under 40 %)
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UPMA
(UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE FÖR MINDRE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN, TIDIGARE KALLAT ”OFF-LABLE”)

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från KemI, får 
användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Utvidgat produktgodkännande gäller så länge preparatet 
är godkänt, på samma registreringsnummer. 
Klassificerings- och märkningsinformation gäller även för denna användning.
Användning enligt ovan sker på eget ansvar. Bayer ansvarar inte för eventuell bristande effekt eller skador på grödan.

Produkt 

Aliette

Betanal/ 
Kemifam Power

Betanal Power/
Kemifam Power

Biscaya OD 240
Reg. Nr. 4791

Biscaya OD 240
Reg. Nr. 4791

Calypso SC 480
Reg Nr. 4820

Gröda

Vin

Plantskoleväxter 
(inklusive 
skogsplantskole-
växter) på friland 
och i växthus

Rödbetor

Åkerböna

Röd-, alsike- och 
vitklöver

Hallon

Sökande

Föreningen Svenska 
Vinodlare 

Föreningen Sveriges 
Skogsplantoproducenter

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

Frö- och Oljeväxtodlarna

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

Användningsvillkor

Mot bladmögel i vinodlingar på friland.
1. Dos: 2,5 kg/ha
2. Antal behandlingar: Max 4 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 10 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-79 (från 3 utvecklade blad fram till innan bären 
börjar mogna och ändra färg)
5. Karenstid: 35 dygn
6. Behandlingsmetod: Sprutning
7. Rekommenderad vattenmängd: 200-1000 l/ha

Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor. 
Friland:
1. Maxdos: 0,6 l/ha
2. Högst 3 behandlingar per år 
3. Behandlingsintervall: 7-14 dygn                                                                                                  
4. Behandlingstidpunkt: tidigast 3 veckor efter sådd
5. Rekommenderad vattenmängd: 200-1200 l/ha
Växthus:
1. Maxdos: 0,18 ml/m2

2. Högst 1 behandling per år 
3. Behandlingstidpunkt: tidigast 3 veckor efter sådd
4. Rekommenderad vattenmängd: 200-1200 l/ha

Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland.
Dos: max 0,6 liter/ha
Högst 3 behandlingar per år.

Preparatet får användas mot bönsmyg (Bruchus rufimanus Boh.) i odlingar  
av åkerböna.                                                 
1. Maxdos: 0,3 l produkt/ha (motsvarar 0.072 kg ai/ha).          
2. Högst 1 behandling per år.                                                
3. Behandlingstidpunkt: Utvecklingsstadium (BBCH) 51-77. 
4. För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd 
bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd 
vid användning av lantbruksspruta med bom”. 

Preparatet får användas mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av röd-, alsike- och 
vitklöver. 
Dos: högst 0,3 l/ha. Högst en behandling per år. Härutöver gäller det villkor som 
framgår av produktens märkning. Den som använder växtskyddsmedlet för detta 
användningsområde ansvarar själv för eventuell fytotoxicitet eller bristande effektivi-
tet hos medlet.

Preparatet får användas mot skadeinsekter i frilandsodlingar av hallon. 
Dos: 0,25 l/ha. Högst två behandlingar per år. Karenstid: 3 dagar. En skyddszon på 
10 meter till omgivningen måste tillämpas.
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Calypso SC 480
Reg Nr. 4820

Calypso SC 480
Reg Nr. 5427

Blåbär, vinbär, 
krusbär, björnbär, 
morötter, 
frilandsgurka i 
tidigt skede samt  
prydnadsväxter 
inklusive 
plantskoleväxter på 
friland och tomater, 
gurka, aubergine, 
pepparfrukt 
(Capsicum 
annum) samt 
prydnadsväxter i 
växthus

Jordgubbar, hallon, 
björnbär, blåbär, 
och vinbär i tunnel 
och växthus

Gröda

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

Lantbrukarnas  
Ekonomi-Aktiebolag

Sökande

Preparatet får användas mot sugande och bitande skadeinsekter i yrkesmässiga 
odlingar av:                  
Björnbär, blåbär, vinbär och krusbär
1. Maxdos: 0.25 l/ha i 600-1000 l vatten/ha.                           
2. Högst 2 behandlingar/år.                                                   
3. Sprayintervall 21 dagar.                                                    
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 57-59, 69-72.                         
5. Karens 14 dagar.                                                             
6. ”Hjälpredan” skall användas.                                        
Morot
1. Maxdos: 0,20 l/ha i 600-1000 l vatten/ha.                           
2. Högst 2 behandlingar/år.                                                   
3. Sprayintervall 7 dagar.                                                      
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 14-48.
5. Karens 7 dagar.                                                               
6. ”Hjälpredan” skall användas.                                 
Frilandsgurka
1. Maxdos: 0,20 l/ha i 300-400 l vatten/ha.                             
2. Högst 2 behandlingar/år.                                                   
3. Sprayintervall 7-14 dagar.    
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 10-75.
5. Karens 3 dagar.                                                               
6. ”Hjälpredan” skall användas.                              
Prydnadsväxter på friland
1. Maxdos: 0,25 l/ha i 500-1500 l vatten/ha.                           
2. Högst 2 behandlingar/kultur & år.                                      
3. Sprayintervall 10-14 dagar.                                                
4. ”Hjälpredan” skall användas.                                     
Växthus Tomater, gurka, 
pepparfrukter (Capsicum annuum L.) och aubergine
1. Maxdos: 0,25 l/ha i 1500 l vatten/ha (0,016 %).                   
2. Högst 2 behandlingar/kultur och år.                                   
3. Sprayintervall 14 dagar.                                                    
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 35-89.
5. Karens 3dagar.                                                                
6. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid sprutning i växthus.                                                     
Växthus Prydnadsväxter
1. Maxdos: 0,25l/ha i 1000-1500 l vatten/ha 
(0,016-0,025 %).  
2. Högst 2 behandlingar/år (säsong).                                      
3. Sprayintervall 10-14 dagar.                                                
4. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid sprutning i växthus.

Mot insektsangrepp i växthus- och tunnelodlingar av:
Jordgubbar
Maxdos: 0,025 ml/m2
Max antal behandlingar: 2 per år
Behandlingsintervall: Minst 14 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 54-75
Karenstid: 3 dygn
Vattenmängd: 60-100 ml/m2
Behandlingsmetod: Sprutning
Hallon och björnbär 
Maxdos: 0,025 ml/m2
Max antal behandlingar: 2 per år
Behandlingsintervall: Minst 14 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 54-75
Karenstid: 6 dygn
Vattenmängd: 60-100 ml/m2
Behandlingsmetod: Sprutning
Blåbär och vinbär
Maxdos: 0,025 ml/m2
Max antal behandlingar: 2 per år
Behandlingsintervall: Minst 21 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 57-59 samt 69-72
Karenstid: 14 dygn
Vattenmängd: 60-100 ml/m2
Behandlingsmetod: Sprutning
För ytterligare villkor se: www.kemi.se

Användningsvillkor
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Cerone

Cerone

Confidor WG 70

Gratil 75 WG

Folicur Xpert

Gratil 75 WG

Hussar Plus OD

Produkt

Tomater

Äpple, päron och 
prydnadsväxter 

Sallat och sallatskål 
i växthus

Röd-, alsike- och 
vitklöver

Utsädesodlingar 
av ängsgröe, 
engelsk rajgräs, 
vitklöver, rödklöver, 
alsikeklöver och 
lusern frö

Nordmansgran

Ängsgröe och 
rödsvingel

Gröda

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

Lantbrukarnas  
Ekonomi-Aktiebolag 

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

Frö- och Oljeväxtodlarna 
ek.för

Sveriges Frö- och 
Oljeväxtodlare ek. för.

Björnstorp & Svenstorps 
Godsförvaltning

Sveriges Frö- och 
Oljeväxtodlare ek. för.

Sökande

Preparatet får användas för synkroniserad mognad av  
tomater i växthus. 
1. Maxdos: 0,1 ml/m2 i 100 ml vatten/m2.
2. Högst 1 behandling per år.
3. Behandlingstidpunkt: 7-10 dagar före sista skörd.
4. Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska skyddshandskar och 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas.
5. Vi sprutning i växthus ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

För kartgallring av äpple och päron:
Maxdos: 0,4 l/ha
Max antal behandlingar: 2 per år
Behandlingsintervall: Minst 7 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 57-72 (ballongstadium till karten är max 20 mm i diameter)
Vattenmängd: 200-500 l/ha
Behandlingsutrustning: Fläktspruta
För mognadsreglering/färgförbättring av äpplen:
Maxdos: 0,4 l/ha
Max antal behandlingar: 1 per år
Behandlingstidpunkt: BBCH 78-85 
Karenstid: 10 dygn
Vattenmängd: 200-500 l/ha
Behandlingsutrustning: Fläktspruta
För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus:
Maxdos: 225 µl/m2

Max antal behandlingar: 1 per år (per kalenderår och per kvadratmeter golvyta)
Behandlingstidpunkt: Från BBCH 14 (När växten har minst 4 blad och är 10 cm hög)
Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,15 %.
Behandlingsmetod: Sprutning eller utvattning
För ytterligare villkor se: www.kemi.se

Preparatet får användas för bekämpning av bladlöss vid plantuppdragning i växthus 
av sallat och sallatskål.             
Dos för 1000 plantor: 3,4 g Confidor WG till 20 l/vatten. 1 behandling per kultur får 
utföras. Behandling får ej ske senare än 42 dagar före skörd.

Preparatet får användas för bekämpning av örtartade ogräs (ex. baldersbrå, pilört, 
målla och viol) i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver.                                                             
1. Maxdos: 15 g/ha
2. Högst 1 behandling per år.                                                
3. Behandlingstidpunkt: tidigast när klövern har nått spadbaldsstadium (BBCH 11)

Ängsgröe och engelskt rajgräs till utsäde – mot svampangrepp
Maxdos: 0,5 l/ha
Max antal behandlingar: 2 per odlingssäsong
Behandlingsintervall: Minst 18 dygn
Behandlingstidpunkt: Höst BBCH 14-30 , Vår BBCH 30-69
Vattenmängd: 100-300 l/ha
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Övriga villkor: Högst en behandling på hösten och högst en behandling på våren. 
Behandlad gröda får inte användas till foder.
Röd-, vit- och alsikeklöver samt lucern till utsäde – mot svampangrepp
Maxdos: 0,5 l/ha
Max antal behandlingar: 2 per kalenderår
Behandlingsintervall: Minst 18 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 40-69
Vattenmängd: 100-300 l/ha
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Övriga villkor: Totala maximala dosen per kalenderår får inte överskrida 1,0 liter pro-
dukt/ha. Behandlad gröda får inte användas till foder.

Preparatet får användas mot örtogräs i odlingar av nordmannsgran. 
Dos: högst 20 g/ha.

Mot ogräs i utsädesodlingar av ängsgröe och rödsvingel:
1. Dos: 200 ml/ha
2. Antal behandlingar: Max 1 behandling
3. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-30, endast vårbehandling
4. Behandlingsutrustning: Bomspruta
Eller:
1. Dos: 100 ml/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 7-14 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-30, endast vårbehandling
5. Behandlingsutrustning: Bomspruta

Användningsvillkor
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Infinito

MaisTer 

Produkt

Sallat, kål, spenat 
och kepalök på 
friland 
Äpple, päron, 
plommon och 
körsbär 

Äpple, päron, 
plommon och 
körsbär

Gröda

Bayer A/S

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

Sökande

Sallat på friland – mot sallatsbladmögel
1. Dos: 1,6 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 10 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 30-49 (från plantan har uppnått 30% av förväntad 
bladmassa fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan  
fullbildad)
5. Karenstid: 7 dagar
6. Behandlingsutrustning: Bomspruta
7. Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha
Spenat på friland – mot spenatbladmögel
1. Dos: 1,6 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 10 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 30-49 (från plantan har uppnått 30% av förväntad 
bladmassa fram till bladmassan är fullbildad)
5. Karenstid: 14 dagar
6. Behandlingsutrustning: Bomspruta
7. Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha
Kål på friland (röd-, vit-, spets- och savojkål, blomkål, broccoli, brysselkål, 
grönkål och kålrabbi) – mot bladmögel och vitrost
1. Dos: 1,6 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 3 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 14 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 40-49 (från huvudet börjar bildas fram till huvudet har 
uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)
5. Karenstid: 14 dagar
6. Behandlingsutrustning: Bomspruta
7. Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha
Kepalök på friland – mot lökbladmögel
1. Dos: 1,6 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 3 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 7 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 41-47 (från bladbasen tjocknar och förlängs fram till 
löken har uppnått full storlek)
5. Karenstid: 7 dagar
6. Behandlingsutrustning: Bomspruta
7. Rekommenderad vattenmängd: 300-600 l/ha
Lökbladen får inte användas som föda eller foder

Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär
1. Dos: 150g/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandling
3. Behandlingsintervall: Minst 10 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH <59
5. Behandlingsutrustning: Bomspruta
6. Totala maximala dosen får inte överskrida 150 g produkt/ha och odlingssäsong
Etableringsåret kan produkten användas fram till knoppsprickning utan avskärm-
ningsutrustning. Skördeår ska produkten användas med en avskärmningsutrustning, 
så att inte sprutvätskan hamnar på trädet, före knoppsprickning

Användningsvillkor
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Movento SC 100

Movento

Produkt

Jordgubbar, 
dill, persilja, 
kepalök, gräslök 
och stjälkselleri 
på friland, 
prydnadsväxter i 
växthus

Morot, rotselleri, 
rotpersilja, 
palsternacka, 
kålrot, rova och 
rödbeta på friland.
Sallatsväxter och 
bladgrönsaker 
(även baby-leaf) i 
tunnel

Gröda

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

Lantbrukarnas  
Ekonomi-Aktiebolag

Sökande

Jordgubbar på friland - mot insekter och kvalster
1. Dos: 1,0 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 14 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-56 eller 91-97 (före blom eller efter skörd)
5. Behandlingsmetod: Sprutning
6. Rekommenderad vattenmängd: 300-500 l/ha
Jordgubbar i tunnel och växthus - mot insekter och kvalster
1. Dos: 10 ml/100 m2

2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 14 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-56 eller 91-93 (före blom eller efter skörd)
5. Behandlingsmetod: Sprutning
6. Rekommenderad vattenmängd: Tunnel 40-200 ml/m2, Växthus 3-5 l/100 m2

Dill o persilja på friland – mot insekter
1. Dos: 0,45 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 14 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49 (från nästintill färdigutvecklad planta fram till 
skördeklar planta)
5. Karenstid: 7 dygn
6. Behandlingsmetod: Sprutning
Kepalök på friland – mot insekter
1. Dos: 0,75 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 7 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-47 (från 3 synliga blad fram till att 70% av  
lökstorleken är nådd)
5. Karenstid: 7 dygn
6. Behandlingsmetod: Sprutning
Gräslök på friland – mot insekter
1. Dos: 0,45 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 7 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-47 (från 3 synliga blad fram till att 70% av lökstor-
leken är nådd)
5. Karenstid: 7 dygn
6. Behandlingsmetod: Sprutning
7. Får inte användas under bloming
Stjälselleri på friland – mot insekter
1. Dos: 0,45 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 14 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49 (från nästintill färdigutvecklad planta fram till 
skördeklar planta)
5. Karenstid: 7 dygn
6. Behandlingsmetod: Sprutning
Prydnadsväxter i växthus – mot insekter och kvalster
1. Dos: 7,5 µl/m2
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 14 dygn
4. Behandlingstidpunkt: Före blomning
5. Behandlingsmetod: Sprutning

Morot, rotselleri, rotpersilja, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta på friland 
– mot insekter
Maxdos: 0,75 l/ha
Max antal behandlingar: 3 per år
Behandlingsintervall: Minst 14 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49
Karenstid: 21 dygn
Vattenmängd: 200-500 l/ha
Behandlingsmetod: Sprutning
Sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf) i tunnel – mot insekter
Maxdos: 7,5 ml/100 m2
Max antal behandlingar: 2 per år
Behandlingsintervall: Minst 14 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49
Karenstid: 7 dygn
Vattenmängd: 2-5 l/100 m2
Behandlingsmetod: Sprutning
För ytterligare villkor se: www.kemi.se

Användningsvillkor
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Previcur Energy

Sencor SC 600

Produkt

Gurka och 
spenat på friland, 
prydnadsväxter 
inklusive 
plantskoleväxter 
på friland och i 
växthus

Morötter och 
sparris på friland 

Gröda

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

Sökande

Frilandsgurka – mot gurkbladmögel
1. Dos: 2,5 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 7 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 12-80 (från 2 örtblad fram till innan första frukten är 
fullt mogen)
5. Karenstid: 3 dagar
6. Behandlingsmetod: Sprutning
7. Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha
Spenat – mot spenatbladmögel
1. Dos: 2,5 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 7-10 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 14-48 (från 4 örtblad fram till 80 % av förväntad blad-
massa uppnåtts)
5. Karenstid: 14 dagar
6. Behandlingsmetod: Sprutning
7. Rekommenderad vattenmängd: 250-1000 l/ha
Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland,  
Max planthöjd 50 cm – mot bladmögelsvampar
1. Dos: 2,5 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 5-10 dygn
4. Behandlingsmetod: Sprutning
5. Rekommenderad vattenmängd: 200-600 l/ha
Om produkten används på fruktbärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär 
avlägsnas före försäljning.
Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland  
– mot förökningssvampar (Pythium spp., Phytophthora spp.)
1. Dos: 3 l/ha (0,30 ml/m2)
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 10-14 dygn
4. Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat
5. Rekommenderad vattenmängd: 200-2000 l/ha. Eftervattna med 25-30 mm vatten 
så att preparatet når rötterna.
Vid container-odling beräkna 2-4 liter vatten/ m2. Eftervattna med rent vatten.
Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot bladmögelsvampar
1. Dos: 0,25 ml/m2

2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar per kultur
3. Behandlingsintervall: 5-10 dygn
4. Behandlingsmetod: Sprutning
5. Rekommenderad vattenmängd: 20-60 ml vatten/m2

Om produkten används på fruktbärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär 
avlägsnas före försäljning.
Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus  
– mot förökningssvampar (Pythium spp., Phytophthora spp.)
1. Dos: 3 ml/m2 (30 l/ha)
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 10-14 dygn
4. Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat
5. Rekommenderad vattenmängd: 2-4 liter vatten/m2. Eftervattna med rent vatten.
Av hälsoskäl (för sprutförare) ska behandlad växthusyta vara mindre an 9500 m2 per 
dag.

Mot ogräs vid odling av morötter och sparris på friland:
Morötter alternativ 1:
1. Dos: 0,1 l/ha + 0,075 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: Minst 7 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 00 (före uppkomst) eller BBCH 12-16 (när morötterna 
har 2-6 flikiga blad)
5. Karenstid: 60 dygn
6. Behandlingsutrustning: Bomspruta
Morötter alternativ 2:
1. Dos: 0,075 l/ha + 0,075 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: Minst 7 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 12-16 (när morötterna har 2-6 flikiga blad)
5. Karenstid: 60 dygn
6. Behandlingsutrustning: Bomspruta
Sparris:
1. Dos: 0,3 l/ha
2. Antal behandlingar: Max 1 behandling
3. Behandlingstidpunkt: BBCH 14-19
4. Karenstid: 7 dygn
5. Behandlingsutrustning: Bomspruta

Användningsvillkor
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Sencor SC 600

Teldor WG 50

Teldor WG 50

Teldor WG 50

Tramat SC 500

Produkt

Plantskoleväxter

Vin

Skogsplantskolor

Äpple och päron

Rödbetor

Gröda

Lantbrukarnas  
Ekonomi-Aktiebolag 

Föreningen Svenska 
Vinodlare

Föreningen Sveriges 
Skogsplantoproducenter

LRF, Lantbrukarnas 
Riksförbund

Lantbrukarnas  
Ekonomi-Aktiebolag 

Sökande

Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter före vegetering:
Maxdos: 0,35 l/ha
Max antal behandlingar: 1 per år
Behandlingstidpunkt: April - juli
Vattenmängd: 200-400 l/ha
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Behandling får inte göras då ogrästäcket är högre än 10 cm.

Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i vinodlingar på friland. 
Dos: 0,1%-ig lösning, högst 1500 l/ha.              
1 behandling vid begynnande mognad. Karenstid: 21 dagar.

Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i skogsplantskolor. 
Högsta tillåtna dos är 750 g aktiv substans per ha (1,5 kg medel per ha). Medlet får 
appliceras högst tre gånger per säsong.

Äpple och päron – mot bägarröta (Botrytis) och fruktmögel (Monilia)
1. Dos: 1,5 kg/ha
2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
3. Behandlingsintervall: 10 dygn
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 60-69 (under blom)
5. Behandlingsutrustning: Fläktspruta

Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland:
Dosering: 1 x 0,45 l/ha eller 2 x 0,25 l/ha eller 3 x 0,14 l/ha
Max antal behandlingar: 3 per år
Behandlingsintervall: Minst 7 dygn
Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18
Vattenmängd: 150-200 l/ha
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Får ej användas i odlingar av baby-leaf.

Användningsvillkor



140

BLANDNINGSTABELLER – BLANDNINGAR AV TVÅ PRODUKTER
Blandning av produkter i tabellen gäller fysisk blandning, med för produkten rekommenderade vätskemängder och doser, samt med konventionell spruttek-
nik. De angivna uppgifterna gäller endast de två produkter som anges. Var uppmärksam på den enskilda produktens användningsvillkor när det gäller god-
känd gröda, tidpunkt, utvecklingsstadium, etc. Vid osäkerhet, provblanda först i en hink. Vid särskilda tillväxtförhållande kan det uppkomma skador på grö-
dan. Bayer ansvarar ej för eventuella skador. För blandning med mikronäringsämnen kontakta respektive leverantör.
Blanda endast två produkter i taget. Blanda komponenterna i följande ordning:
Vatten => kemikalier i pulverform => flytande kemikalier => mikronäringsämnen
Se till att varje komponent är fullständigt upplöst innan nästa komponent tillsätts. 

STRÅSÄD
PRODUKT   ATLANTIS ATTRIBUT MKH  COSSACK EVENT  GRATIL HUSSAR  OTHELLO ASCRA  AVIATOR DELARO FOLICUR PROLINE PROPULSE PROSARO SILTRA CERONE
   OD TWIN PLUS SUPER OD SUPER* 75 WG PLUS OD OD  XPRO  XPRO DC325  XPERT  EC 250 EC 250  SE 250 XPRO

ALLY CLASS EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB EB  EB EB EB

AMISTAR   B B B B B B B B B B B B B B  B B B

ARIANE S  B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

ATLANTIS OD  - B B B EB B B B B B B B B  B B B EB

ATTRIBUT TWIN PLUS B - B B EB B B B B B B B B  B B B EB

ASCRA XPRO B B B B B B B B - B B B B  B B B B

AVIATOR XPRO B B B B B B B B B - B B B  B B B B

BETA-BAYTHROID B B B B B B B B B B B B B  B B B B

BOXER   B EA EA EA EB EA EA B EA EA EA EA EA  EA EA EA EA

BROADWAY B B B B EB B B B B B B B B  B B B EB

CERONE   EB EB EB EB EB EB EB EB B B B B B B  B B -

CDQ SX   B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

MKH SUPER B B - B EB B B B B B B B B B  B B EB

COMET PRO B B B B B B B B B B B B B B B B  B

CYCOCEL PLUS B** B** B** B** EB B B** B** B B B B B B  B B EA

DELARO SC 325 B B B B B B B B B B - B B B  B B B

EVENT SUPER*  EB EB EB EB - B EB EB B B B B B B  B B EB

EXPRESS SX  B B B B B B B B B B B B B  B B B EB

FASTAC 50 B B B B B B B B B B B B B B  B B B

FLEXITY   B B B B B B B B B B B B B B  B B B

FOLPAN   IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU IU  IU IU IU

FOLICUR XPERT  B B B B B B B B B B B - B B B B B

FORBEL    B B B B EB B B B B B B B B B  B B B

GRATIL 75 WG  B B B B B - B B B B B B B B  B B EB

HARMONY PLUS 50 SX B B B B B B B B B B B B B B  B B EB

HUSSAR PLUS OD B B B B EB B - B B B B B B B  B B EB

LANCELOT B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

LEGACY/DIFLANIL B B B B B B B B EA EA EA EA EA EA  EA EA EB

MAVRIK 2F B B B B B B B B B B B B B B  B B B

MCPA 750 B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

MODDUS M/TRIMAXX  EB EB EB EB EB B EB EB B B B B B B  B B B

MODDUS START EB EB EB EB EB B EB EB B B B B B B  B B B

MUSTANG FORTE B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

OTHELLO OD B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

PIXXARO  B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

PRIMUS XL B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

PROLINE EC 250  B B B B B B B B B B B B - B B B B

PROPULSE SE 250 B B B B B B B B B B B B B - B B B

PROSARO EC 250 B B B B B B B B B B B B B B - B B

SARACEN/DELTA B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

SILTRA XPRO B B B B B B B B B B B B B B B - B

STARANE XL/333 HL B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

STEREO   B B B B B B B B B B B B B B  B B B

TALIUS   B B B B B B B B B B B B B B  B B B

TEPPEKI   EA EA EA EA EA EA EA EA B B B B B B  B B IU

TERN   B B B B B B B B B B B B B B  B B B

TERPAL    EA EA EA EA EA EA EA EA B B B B B B  B B EA

TILT 250   B B B B B B B B B B B B B B  B B B

TOMBO   B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

UPSTREAM B B B B B B B B B B B B B B  B B B

ZYPAR   B B B B EB B B B B B B B B B  B B EB

BLADGÖDSEL              

MANGANNITRAT 235 B B B B B B B B B B B B B  B B B EB

MANTRAC PRO B B B B B B B B B B B B B B  B B EB

B = BLANDBART       EB = EJ BLANDBART       EA = EJ AKTUELLT       IU = INGEN UPPGIFT       - = SAMMA PRODUKT

HERBICID FUNGICID

OBS: Mangan sist i sprutan          
* Normalt blandas max två medel plus eventuellt vätmedel/superolja. De enda blandningar med tre ogräsmedel som rekommenderas är: Event Super + Gratil 75 WG 
samt Event Super + Express/Harmony Plus + Gratil 75 WG. Blandning med följande medel kan medföra antagonism och svaga effekter: Fenoxisyror i saltform (t.ex. 
MCPA 750), Ally, Ariane S, Basagran SG, Primus, Hussar Plus OD, Starane XL/333 HL samt blandningen Starane + Express/Harmony Plus. Till dessa medel behövs ett 
avstånd på minst 12 dagar såväl före  som efter behandling med Event Super. Blandning med urea eller N30 kan ge skador. Event Super och Moddus M är ej blandbara. 
** Vid blandning med CCC tillsammans med Hussar Plus OD, Cossack OD eller Atlantis+Hussar Plus OD, så gäller att ingen olja eller vätmedel skall tillsättas om dosen av CCC är högre än 1,0 l/ha. 



141

POTATIS
PRODUKT BISCAYA INFINITO SENCOR
 OD 240  SC

ACROBAT WG B EA EA

AMISTAR B B EA

BETA-BAYTHROID SC 25 B B EA

BISCAYA OD 240 - B EA

BOXER EA EA B

CENTIUM EA EA B

EPOK EB EB EA

FASTAC EA B EA

FENIX EA EA B

FOCUS ULTRA EA EA EB

GLYFOSAT EA EA B

INFINITO B - EA

MAVRIK 2F B B EA

MOSPILAN SG EA B EA

RANMAN B B EA

REGLONE EA EA B

REVUS B B EA

REVUS TOP B B EA

SELECT 240 EC EB EB EB

SENCOR SC EA EA -

SHIRLAN B EA EA

SIGNUM B B EA

SPOTLIGHT PLUS EA EA B

TITUS WSB EA EA B

MINERALOLJA  B B EA

BLADGÖDSEL   

MANGANNITRAT  B B EA

MANTRAC PRO B B EA

OBS: Mangan sist i sprutan   

B = BLANDBART    EB =  EJ BLANDBART   

EA = EJ AKTUELLT    - = SAMMA PRODUKT

PRODUKT BISCAYA FOLICUR PROLINE PROPULSE
 OD 240 XPERT EC 250 SE 250

ACANTO B B B B

AGIL 100 EC EA B EA EA

AMISTAR B B B B

AVAUNT EA B B B

BETA-BAYTHROID SC 25 B B B B

BISCAYA OD 240 - B B B

CANTUS B B B  EA

FASTAC EA B B B

FOCUS ULTRA EA B EA EA

FOLICUR XPERT B - B B

FOX EB EA EA EA

GALERA EB EB EB EB

MATRIGON 72 SG B EA EA EA

MAVRIK 2F B B B B

MOSPILAN EA B B B

PROLINE EC 250 B B - B

PROPULSE SE 250 B B B -

SELECT 240 EC EB B EB EB

BLADGÖDSEL  

BOR 150 B B B B

MANGAN 235 B B B B

MANTRAC PRO B B B B

MOLYTRAC 250 B B B B

PHOTREL B B B B

BLAD- OCH/ELLER JORDVERKAN
PRODUKT BLAD- OCH/ELLER JORDVERKAN

ALIETTE 80 WG BLAD- OCH JORDVERKAN

ASCRA XPRO  SYSTEMISKT

ATLANTIS OD BLADVERKAN/SYSTEMISKT 

ATTRIBUT TWIN PLUS BLAD- OCH JORDVERKAN

AVIATOR XPRO  SYSTEMISKT

BETANAL POWER BLADVERKAN

BISCAYA OD 240 SYSTEMISKT I PLANTAN

CALYPSO SC 480 SYSTEMISKT I PLANTAN

CERONE SYSTEMISKT I PLANTAN

MKH SUPER BLAD OCH JORDVERKAN

CONFIDOR WG 70 SYSTEMISKT I PLANTAN

COSSACK OD   BLADVERKAN/SYSTEMISKT

DELARO SC 325  SYSTEMISKT

EVENT SUPER BLADVERKAN/SYSTEMISKT 

FOLICUR XPERT   SYSTEMISKT

GRATIL 75 WG BLADVERKAN/SYSTEMISKT

HUSSAR PLUS OD BLADVERKAN/SYSTEMISKT

INFINITO TRANSLAMINÄRT/SYSTEMISKT

KEMIFAM POWER BLADVERKAN

MAISTER BLADVERKAN/SYSTEMISKT

MOVENTO SC FULLT SYSTEMISK

OTHELLO  BLADVERKAN/SYSTEMISKT

PREVICUR ENERGY SYSTEMISKT

PROLINE EC 250 SYSTEMISKT

PROPULSE SE 250 SYSTEMISKT 

PROSARO EC 250  SYSTEMISKT

REQUIME PRIME  KONTAKTVERKAN

SENCOR SC 600 BLAD- OCH JORDVERKAN

SERENADE ASO KONTAKTVERKAN

SILTRA XPRO  SYSTEMISKT

TELDOR WG 50 KONTAKTVERKAN

TRAMAT SC 500 BLADVERKAN

BLAD- OCH/ELLER JORDVERKAN

RAPS
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VAD INNEBÄR FÖRKORTNINGEN I PRODUKTNAMNET? 

CS Capsule suspension Kapselsuspension

DF Dry flowable Minigranulat

EC Emulsifiable concentrate Ett flytande koncentrat som ger emulsion i vatten

EW Emulsion, oil in water Emulsion, olja i vatten

FS Flowable concentrate for seed treatment Suspension för våtbetning

OD Oil Dispersion Oljedispersion

SC Suspension concentrate Flytande koncentrat som ger uppslamning (suspension) i vatten

SG Water soluble granules Vattenlösligt granulat

SL Soluble concentrate Vattenlösligt koncentrat

SP Water soluble concentrate Vattenlösligt

T (TB) Tablet Tablett som löses upp och ger suspension i vatten

WG Waterdispersible granules Granulat som uppslammas och dispergeras (finfördelas) i vatten

WP Wettable powder Slampulver som ger en uppslamning (suspension) i vatten

WS Water dispersible powder for slurry seed treatment Vattenlösligt pulver för uppslamning

BERÄKNINGSTABELL FÖR PREPARATMÄNGD OCH KONCENTRATION

Tabell för beräkning av preparatmängd vid koncentrationer 0,01-1,0 %
Gram eller milliliter preparat per

% 100 liter 400 liter 500 liter 600 liter 800 liter 1 000 liter

0,01 10 40 50 60 80 100

0,02 20 80 100 120 160 200

0,03 30 120 150 180 240 300

0,035 35 140 175 210 280 350

0,04 40 160 200 240 320 400

0,05 50 200 250 300 400 500

0,06 60 240 300 360 480 600

0,075 75 300 375 450 600 750

0,1 100 400 500 600 800 1 000

0,125 125 500 625 750 1 000 1 250

0,15 150 600 750 900 1 200 1 500

0,175 175 700 875 1 050 1 400 1 750

0,2 200 800 1 000 1 200 1 600 2 000

0,25 250 1 000 1 250 1 500 2 000 2 500

0,3 300 1 200 1 500 1 800 2 400 3 000

0,4 400 1 600 2 000 2 400 3 200 4 000

0,5 500 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000

0,6 600 2 400 3 000 3 600 4 800 6 000

0,7 700 2 800 3 500 4 200 5 600 7 000

1,0 1 000 4 000 5 000 6 000 8 000 10 000

Vid koncentratbesprutning kan preparatåtgången per 100 l lätt beräknas på följande sätt:

 4 x konc = preparatmängden i kolumnen  400 l
 5 x konc = preparatmängden i kolumnen  500 l
 6 x konc = preparatmängden i kolumnen  600 l
 8 x konc = preparatmängden i kolumnen  800 l
 10 x konc = preparatmängden i kolumnen  1 000 l

1 kg = 1 000 g
1 l = 1 000 milliliter (1 ml = 1 cm3)
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SLÅTTER- OCH BETESVALLINSÅDD – VAD ÄR MÖJLIGT ATT SÅ?

Gräs/ 
klöverart

HÖSTBEHANDLING VÅRBEHANDLING

Othello  
OD

Atlantis  
OD

Atlantis 
OD

Cossack 
OD

Othello 
OD

Hussar 
Plus OD 

Attribut 
Twin Plus

MKH 
Super

Event 
Super Gratil 75 WG

Rajgräs

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej OK OK

Rödsvingel

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

Nej Nej Nej OK Nej Nej OK OK

Ängssvingel

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ok OK

Timotej

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej, om 
fröet grott OK

Ängsgröe

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej, om 
fröet grott OK

Rödklöver

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej OK
Optimal behandlings-
tidpunkt från klövern 
spadbladsstadium

Vitklöver

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej OK

Optimal
behandlingstidpunkt

från klövern
spadbladstadium 

till 1-2
treväpplingar.

Lucern

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

OK, vid insådd 
av slåtter- och 
betesvall på 

våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej OK

Optimal
behandlingstidpunkt

från lucernens  
spadbladstadium

till 1-2 treväpplingar. 
Obs att lucern är 

känsligare än klöver. 
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FÅNGGRÖDA PÅ VÅREN – VAD ÄR MÖJLIGT ATT SÅ?

Gräs/ 
klöverart

HÖSTBEHANDLING VÅRBEHANDLING

Othello  
OD

Atlantis  
OD

Atlantis  
OD

Cossack  
OD

Othello  
OD

Hussar Plus 
OD

Attribut  
Twin Plus

MKH  
Super

Event  
Super

Gratil  
75 WG

Rajgräs

OK, vid 
sådd av 

fånggröda 
på våren

OK, vid 
sådd av 

fånggröda 
på våren

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

Insådd 7
dagar efter
behandling

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

OK OK

Röd-
svingel

OK, vid 
sådd av 

fånggröda 
på våren

OK, vid 
sådd av 

fånggröda 
på våren

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

Insådd 7
dagar efter
behandling

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

Insådd 7 
dagar efter 
behandling

OK OK

Ängs-
svingel

OK, vid 
sådd av 

fånggröda 
på våren

OK, vid 
sådd av 

fånggröda 
på våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej OK OK

Timotej

OK, vid 
sådd av 

fånggröda 
på våren

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

Nej Nej Nej
Insådd 7 

dagar efter 
behandling

Nej Nej
Nej, om 

fånggrödan 
grott

OK

Ängsgröe

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Nej, om 

fånggrödan 
grott

OK

Röd klöver

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej OK

Optimal  
behandlingstidpkt 

från klövern  
spadbladstadie

Vitklöver

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej OK

Optimal  
behandlingstidpkt 

från klövern  
spadbladstadie till 

1-2 treväppling

Lucern

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

OK, vid  
sådd av 

fånggröda 
på våren

Nej Nej Nej Nej Nej Nej OK

Optimal  
behandlingstidpkt 

från lucernens 
spadbladstadie till 

1-2 treväppling
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OBS! Läs och följ alltid etikettens anvisningar före användning!

IMMATERIALRÄTT
Denna produktkatalog innehåller material i form av skriven text, varumärken och varukännetecken som skyddas av 
immaterialrättsliga regler. Materialet tillhör Bayer och får inte utan skriftligt tillstånd på något sätt användas av annan på 
annat sätt än genom att ta del av katalogen. Informationen uppdateras med jämna intervaller men kan ändå vid vissa till-
fällen vara inaktuell. 
Bayer förbehåller sig rätten till ändringar. Innehållet i produktkatalogen är endast avsedd för information och inte råd-
givning. Skulle produktkatalogen ändå användas för sådana ändamål avsäger sig Bayer uttryckligen allt ansvar för alla 
skador på grund därav. Vid behov av rådgivning i något avseende hänvisas till Bayer eller till lokal återförsäljare av Bayers 
produkter. 

ODLARRISK
Bayer ikläder sig inte ansvar för användningen/hanteringen av preparatet och inte heller för skördeutfall och andra 
omständigheter utanför Bayers kontroll.
Bruksanvisningar och rekommendationer är baserade på försök i enlighet med de normer och principer som allmänt till-
lämpas inom branschen. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att prepa-
ratet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan.
Bayer ansvarar ej för uppkommen kostnad, förlust eller skada på grund av nyssnämnda förhållanden och inte heller för 
förhållanden som vid tiden för preparatets saluförande inte kunnat förutses, t.ex. genom tester utförda i enlighet med de 
normer och principer som allmänt tillämpas inom branschen.
Se i övrigt villkoren på vår hemsida www.cropscience.bayer.se och i vår produktkatalog.

MILJÖ OCH INSAMLING
Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackade varor har ett ansvar att tillhandahålla ett insamlingssystem för för-
packningar samt ansvar för att dessa återvinns eller återanvänds. Svenskt näringsliv har bildat materialbolag som orga-
niserar denna insamling. 
Insamlingen finansieras av förpackningsavgifter som erläggs till REPA (materialbolagens gemensamma dotterbolag). 
Bayer tar sitt miljöansvar bl a genom att vara ansluten till REPA. Mer information finns på telefon 0200-88 03 10 samt 
Internet www.repa.se

EMBALLAGE
Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spruta.

PRODUKTRESTER
Rester, spill och förpackning som inte är rengjord klassas som farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Kontakta 
Miljö- och Hälsoskyddskontoret i kommunen för mer information.  

Rengör förpackningen så här:

1 Rengör förpackningar för växtskyddsmedel genast efter tömning, så att sköljvätskan kan hällas direkt i sprutan. Eventuell folieförsegling skall också rengöras

2 Fyll den tomma förpackningen till cirka 1/5 med vatten 5 Ta av locket och ta hand om sköljvattnet  
på ett miljömässigt riktigt sätt

3 Sätt på locket 6 Upprepa proceduren minst tre gånger med vatten

4 Skaka förpackningen så att sköljvattnet  
kommer åt hela insidan 7 Låt förpackningen rinna av (upp och ner)  

tills den är dropptorr.

ÅTERVINNING
Bayer är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Detta innebär att du kan 
lämna rengjord förpackning kostnadsfritt.
För vidare information kontakta SvepRetur tel. 0370 17385, www.svepretur.se.  
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RENGÖRING AV VANLIG LANTBRUKSSPRUTA 
Läs alltid etiketten för de enskilda produkterna. Vid användning av sulfonylureor: Det finns ett antal grödor, t.ex. socker-
betor, oljeväxter och grönsaker, som är mycket känsliga för sulfonylureor och sprutan ska därför rengöras grundligt efter 
användning.

1. Töm sprututrustningen helt ifrån sprutvätska på det behandlade fältet.

2. Efter avslutad sprutning rengörs sprutan grundligt med rent vatten, både in- och utvändigt. Töm tanken genom att 
spruta sköljvatten genom bom och munstycke ut över den gröda som just behandlats.

3. Fyll sprutan med rent vatten cirka 10-15 % av tankkapaciteten och tillsätt t.ex. 0,5 l All Clear Extra per 100 l vatten. 
Spola sköljvatten genom bom och sprutmunstycken så att dessa blir väl genomspolade. Sätt sedan igång omrör-
ningen och låt gå minst 15 minuter. Töm sprutan genom bom/spridare på senast behandlade grödan. 

4. Spridare, silar och filter rengörs separat vid behov med rengöringsmedel. Använd skyddshandskar.

5. Skölj sprutan grundligt med rent vatten och låt omrörningen stå på i minst 5 minuter. Töm sprutan genom bom och 
munstycken på lämplig plats. Sköljningen upprepas vid behov. Töm sprutan helt mellan varje sköljning och tvätt! 

6. Se till att inte förorena vattendrag, brunnar eller avloppsledningar. 

VARUMÄRKEN
En varumärkesregistrering ger ägaren ensamrätt till märket. 
Om någon utan tillstånd använder annans skyddade varumärke, kan ägaren av märket vända sig till allmän domstol. 
Domstolen kan förbjuda den som gjort intrång att fortsätta med detta samt utdöma skadestånd. I vissa fall kan intrånget 
leda till straff. 
Mer information finns på Patent- och registreringsverket, www.prv.se

Nedan angivna produktnamn är registrerade varumärken: 

Moddus® M

Monceren® FS 250

Movento® SC 100 

Mustang® Forte

Othello® OD 

Pixxaro®  EC 

Previcur® Energy

Primus® XL

Propulse® SE 250  

Prosaro® EC 250 

Ranman®

Renol®

Requiem® Prime 

Revus®

Safari® 50 DF

Saracen® Delta

Scala®

Select® 240 EC

Sencor® WG 70/SC 600

Serenade® ASO 

Signum®

Siltra® Xpro EC 260 

Spotlight Plus®

Starane® XL

Stereo® 312,5 EC

Switch® 62,5 WG

Talius®

Teldor® WG 50

Tern® 750 EC

Terpal®

Tilt® 250 EC

Titus® WSB 

Tombo®

Tramat® SC 500

Trimaxx®

Upstream®

Zypar®

Acanto® 

Acrobat® WG 

Aliette® 80 WG 

Ally® 50 ST 

Ally® Class 

Amistar®

Ariane® S®

Ascra® Xpro 

Atlantis® OD

Attribut® SG 70

Aviator® Xpro

Basagran® SG

Beta-Baythroid® SC 025 

Betanal® Power

Biscaya® OD 240

Boxer®

Candit®

Cantus®

Callisto®

Calypso® SC 480

Centium 36® CS

Cerone®

Chekker®

Comet® Pro

Confidor® WG 70

Contans ® WG

Cossack® OD

Cycocel® Plus

Delaro® SC 325 

Dividend® Formula M

Epok®

Event® Super

Express® 50 SX ®

Express® 50 T

Fastac® 50

Fenix®

Flexity®

Folicur® Xpert 

Folpan®

Fox®

Frupica® SC

Galera®

Goltix® SC

Gratil® 75 WG

Harmony® Plus 50 SX®

Harmony® Plus 50 T

Harmony® 50 SX

Hussar® WG/OD

Infinito®

Kemifam® Power

Lancelot®

Lexus®

MaisTer®

Mantrac Pro®

Matrigon® 72 SG

Mavrik® 2F

MCPA® 750

OM PRODUKTKATALOGEN
Innehållet i denna katalog är baserat på de uppgifter som var kända i januari 2019.

Tryck: Herrmann & Fischer A/S
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