INNEHÅLL FOLICUR XPERT

FOLICUR XPERT GER FLERA FÖRDELAR I RAPS
PÅ HÖSTEN

160 G/L TEBUKONAZOL

	Skydd mot Phoma och Ljus bladfläck

80 G/L PROTIKONAZOL

	Ökat upptag av vatten och kväve
	Sänkt tillväxtpunkt
	Bättre vinterhärdighet vilket ger minskad risk för
utvintring
	Gynnar rotutvecklingen vilket ger större rotmassa
och bättre förankring i marken
	Ökad flexibilitet i såtidpunkt

En låg tillväxtpunkt nära
marken ger en robust planta
7 cm

1 cm

som klarar vintern bättre
och får en tidigare start på
våren.

Obehandlad

Behandlad
kompakt tillväxtpunkt

REKOMMENDATION

Behandla med

0,5 l/ha Folicur Xpert
när rapsen har 4-5 blad
När de största plantorna har 5 blad
är ett bra riktmärke

Höstbehandling ger både svampeffekt mot
Phoma och ljus bladfläck och tillväxtreglering
som sidoeffekt
Alltför tidiga behandlingar kan leda till kraftig
tillväxtreglering och stoppa tillväxten
För sena behandlingar när rapsen börjat sträcka
sig ger svaga effekter
Folicur Xpert som inte blir använd i höst kan
användas i spannmål, raps eller gräsfrö till våren

FOLICUR XPERT HAR EFFEKT MOT PHOMA OCH LJUS BLADFLÄCK PÅ HÖSTEN

PHOMA (TORRÖTA)
	
Smittspridning
från skörderester ger bladangrepp

LJUS BLADFLÄCK
	Smittspridning från skörderester
	Gynnas av fuktigt och milt väder (5-15°C) under höst,

som sedan växer in i rothalsen

	
Gynnas
av en mild och regnig höst
	
Mottaglighet
skiljer mellan sorter

BLANDBARHET

vinter och vår

	Resistens skiljer mellan sorter
	Riktvärde för bekämpning: 15-25% angripna plantor

Folicur Xpert är blandbar med fungicider, insekticider, mikronäring och herbicider mot
spillsäd. Blanda endast två produkter i taget.

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR FOLICUR XPERT I RAPS
Gröda

Syfte

Tidpunkt

DC

Maxdos per
behandling l/ha

Max antal
behandlingar

Karensdagar

Höstraps

Mot torröta och
ljus bladfläcksjuka				

Höst

14-20

0,52

1 per
odlingssäsong

56

Raps

Mot svampangrepp

Vår

60-69

0,78

1 per
odlingssäsong

56

Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras. För användningsvillkor i
andra grödor se under Folicur Xpert på vår hemsida www.cropscience.bayer.se

Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd.
Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla
varningsfraser och symboler. För registrerade varumärke se sidan 136 i vår Produktkatalog 2018. Augusti 2018.
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Marcus Pedersen
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