
Välkommen till Nordisk Alkali, vi hjälper Dig 
gärna att lösa Dina växtskyddsproblem!
Vill du ha kontakt med oss är det enkelt; vi finns lättillgängliga via telefon, e-post och genom vår hemsida. Vi 
som jobbar på Nordisk Alkali har lång och bred erfarenhet av växtskydd inom både konventionella lantbruks-
grödor och de mer specialiserade odlingarna såsom frukt, bär, grönsaker, växthusodlingar och prydnadsväxter. 

Att kunna växtskydd i stort och smått är en av hörnstenarna i vår verksamhet och vi delar gärna med oss av 
våra kunskaper och erfarenheter!

Lättillgänglig information och rådgivning
Information om våra produkter, vår erfarenhet och rådgiv-
ning är vi måna om att göra så lättillgänglig som möjligt 
för alla som önskar ta del av det. Du hittar det lätt på hem-
sidan och i vår Produktkatalog. På båda ställen finner Du 
rådgivning om våra produkter som baserar sig på fler års 
kunskap och erfarenhet samt beskriver bredden av vårt sor-
timent. Har Du behov av att ladda ner ett säkerhetsdata-
blad hittar du det senast uppdaterade för respektive pro-
dukt på vår hemsida.

Och glöm inte - växtskyddsarbetet ska utföras så att miljö-
belastningen blir så liten som möjligt men samtidigt vara 
effektiv nog att kontrollera den avsedda skadegöraren res-
pektive ogräsen – det är på den basen våra rekommenda-
tioner är utarbetade. Vi har som mål att ge miljökompe-
tent rådgivning så att våra produkter används enligt god 
växtskyddssed.

Service, tillgänglighet och internationella 
partners
Genom vår närvaro på marknaden med kontor i både Sverige 
och Danmark har vi hög tillgänglighet och kan ge god ser-
vice och vi gör så gott vi kan för att ständigt vara nåbara. 
Sedan december 2013 har vi också ett kontor med anställd 
personal i Litauen, allt för att kunna ge så bra lokal rådgiv-
ning som möjligt.

Vårt nära samarbete med flera av de internationellt kända 
producenterna av växtskyddsmedel gör att vi kan vara i 
framkanten på modern teknik- och produktutveckling. Vi 
utvecklar kontinuerligt vår produktportfölj, både med exis-

terande och nya produkter, och vår långsiktiga strategi är 
att vara en attraktiv partner för både odlare, återförsäljare, 
rådgivare och leverantörer. Vi vill också agera så att vi möter 
ömsesidig respekt av myndigheter och samhället i övrigt.

Utveckling och framtid
Vi är övertygade om att lantbruket, trädgårds-, frukt- och 
bärodling har goda förutsättningar att fortsätta vara eko-
nomiskt bärande producenter av högkvalitativa råvaror, livs-
medel och energi både för inhemsk konsumtion och export. 
Ett villkor är naturligtvis att vi även framgent kan trygga till-
gången av effektiva produkter med god human- och miljö-
profil i de biologiska och kemiska växtskyddsmedlen.

Vi har ett stort engagemang och åtagande för att investera 
i utveckling av nya produkter som är anpassade till beho-
ven i Norden och Baltikum. Utvecklings- och registrerings-
kostnader för att ta fram nya medel har skjutit i höjden de 
senaste åren och för att vi ska vara framgångsrika tillsam-
mans behövs en ömsesidig lojalitet mellan oss, odlare, åter-
försäljare och rådgivare. Utan gemensamt engagemang står 
vi annars snart utan godkända växtskyddsmedel utveck-
lade för just våra svenska behov. 

Den nordiska traditionen av sunt förnuft, behovsanpassade 
insatser och nära samarbete inom näringen kommer att vara 
en viktig del för att nordisk och baltisk livsmedelsproduk-
tion ska vara konkurrenskraftig även i framtiden - en fram-
tid som Nordisk Alkali kommer att vara en del av!

Din gröda, vår passion!



Katalognyheter

Fibro
Registrerad paraffinolja mot virusspridande bladlöss i 
potatis.

I fruktodlingar mot fruktspinnkvalster och päronbladloppa.

 Nautius
Mot örtogräs i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och 
havre med eller utan gräsinsådd. Endast vårbehandling.

Prolectus
Mot gråmögel i växthusodlingar av tomat, gurka, auber-
gine, paprika och jordgubbar.

Roxy
Jordverkande herbicid i höstspannmål och potatis. Mycket 
god effekt på gräs ogräs och flera örtogräs.

Rozol
Musgift för konsumentbruk i klass 3. Finns i fyra olika for-
muleringar.

Produkter under utveckling

Difend
Betningsmedel i vete mot stinksot, dvärgstinksot och 
brunfläcksjuka.

Lentagran WP
Mot örtogräs i lök, vitkål, rosenkål, blomkål, broccoli, 
fodermärgkål, sockermajs, schalottenkål, gräslök, spar-
ris, lucern, och klöverinsådd.

Metric 
Mot örtogräs i potatis.

Proman
Mot örtogräs i potatis.

Proxanil
Mot bladmögel i potatis.

Rancona iMIX
Betningsmedel i korn mot flygsot, bladfläcksjuka och 
strimsjuka.

Syllit
Mot skorv i äpple och päron. Mot bladfläcksjuka i körsbär.

Vacciplant
Nytt biologiskt medel mot svampsjukdomar i jordgubbar.

Katalognyheter och framtid
Denna sida beskriver de produkter som är nya för denna katalog samt de som har ändrade och/eller 
utökade användningsområden. Du får även en inblick i vad framtiden kan erbjuda.

Genväg till hemsida!

Efter en ökad efterfrågan på information om våra pro-
dukter, framförallt under säsongen har vi arbetat fram ett 
nyhetsbrev som heter NA Aktuellt. Brevet kommer inne-
hålla bl a säsongsanpassad information kring våra pro-
dukter, men även information kring t ex nya registreringar.

Nyhetsbrev via mail
Registrera dig på nordiskalkali.se
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Insektsmedel för användning i växthus

Specifikt verkningssätt mot vita flygare och bladlöss

Skonsamt mot nyttodjur

Allmän information
Användningsområde

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och 
gurka. Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än tre dagar före 
skörd. 

Registreringsnr. 4557

Verksam beståndsdel Pyroproxyfen 100 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning 

Fara/GHS02; H226/GHS07; H315, H318/GHS08; 
H304;H 373; GHS09; H400, H411. Se sida 73

Förpackning 24 x 250 ml

Lagring Torrt och svalt vid en temperatur över -5 °C

UPMA –

Tillverkare Sumitomo Chemical

Verkningssätt 
Admiral är kontaktverkande och fungerar som en insektsväxtregu-
lator vars aktiva ämne påverkar insektens naturliga juvenilhormons 
funktion. Insekten kan alltså inte fortsätta till sitt nästa utvecklings-
stadium. Admiral påverkar insekternas ägg, larver och puppor samt 
verkar steriliserande på några arters vuxna individer t ex. vita flygare.

Användning 
För att få bästa effekt bör Admiral användas innan angreppet blir väl-
etablerat, t ex. vid begynnande inflygning eller äggläggning. Admiral 
har god långtidsverkan på de växtdelar som har täckts med sprutmed-
let men skyddar inte nytillväxten. Långtidsverkan är beroende av dose-
ringens storlek, sprutvätskans täckning, tillväxtform samt insektsart.

Vid behandling av väletablerade angrepp kommer skadedjurspopu-
lationen gradvis att reduceras, då de vuxna individerna efterhand för-
svinner och ingen ny population utvecklas.

Vita flygare
Admiral har speciellt god effekt vid behandling på äggstadiet och larv-
stadiet och verkar steriliserande på vuxna individer. Observera att lar-
verna fortsätter sin normala utveckling fram till puppstadiet där effek-
ten syns genom att puppan aldrig kläcks.

Behandlingen bör ske så snart den första vita flygaren upptäcks. Behandla 
helst 2 gånger med 7–14 dagars intervall.

Dos prydnadsväxter, gurka, tomat
0,015–0,020 % (15–20 ml/100 l vatten).

Bladlöss
Admiral verkar genom att äggen inte kläcks dvs. ingen ny generation 
uppstår. Effekten minskar ju högre lusen har nått i sin utveckling mot 
vuxen. Det är därför viktigt att upprepa behandlingen. Behandling 
bör ske så snart angreppet upptäcks. Behandla max 3–4 gånger med 
2–3 dagars intervall.

Dos prydnadsväxter, gurka, tomat
0,025 % (25 ml/100 l vatten).

Skaderisk
Admiral har testats på nedanstående växter med tre behandlingar med 
en veckas intervall i doserna 0,025/0,10/0,40 %. Då det finns många 
arter och sprutförhållanden, bör varje användare först prova prepa-
ratet på ett mindre antal plantor.

Admiral har testats i följande kulturer utan blad-/blomsterska-
dor

Dendranthema indicum-hybrid (Surf och Yellow Tan)

Ficus pumila (Arina)

Rosa-hybrid (Victory parade)

Gerbera jamsonii (Hummingbird)

Hibiscus rosa-sinensis

Admiral har testats i följande kulturer utan bladskador, men 
med eventuell risk för blomsterskador

Begonia elatior-hybrid (Ilona och Natja)

Impatiens Ny Guinea-hybrid (Delias)

Euphorbia pulcherrima (Grojii)

Saintpaulia ionantha (Nr. 23-blå och Nr. 54-ljusröd)

Admiral har testats i följande kulturer utan blad-/blomsterskador, 
men med växtretardering

Kalanchoë blossfeldiana (Pollux och Charme)

Vid mycket hög dos 0,40 % i kulturer av Rosa-hybrid och Impatiens Ny 
Guinea-hybrid har en begynnande växtretardering konstaterats i testet.

Resistens
För att undvika uppbyggnad av motståndskraftiga insektsstammar 
bör Admiral användas i ett program med andra medel med annan 
verkningsmekanism.

Vätskemängd
100–200 ml/m2 vid normal behandling. Sörj för god täckning av sprut-
vätskan både på bladens över- och undersidor.

Admiral® 10 EC



7© Copyright 2015  – 2014-11-17 – 21.25 Nordisk Alkali AB

Retarderingsmedel till prydnadsväxter i 
växthus 

Lättarbetat retarderingsmedel för växthus

Säker effekt i flertalet blomsterkulturer

Allmän information
Användningsområde

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. 

Registreringsnr. 4329

Verksam beståndsdel Daminozid 86 vikt-%

Behörighetsklass 1 L

Klassificering/ 
märkning

Ej märkningspliktig

Förpackning 4 x 1 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Tillverkare Chemtura

Verkningssätt 
ALAR är en vattenlöslig granulatformulering för tillväxtreglering av 
prydnadsväxter i växthus. ALAR sprutas på plantor i god växtkondi-
tion och reducerar internodlängden vilket innebär kompaktare och 
robustare plantor. 

Bladverket tenderar att bli grönare och plantorna får en bättre för-
måga att motstå torka och transportstress. Försäljningsperioden för 
många planttyper kan därmed förlängas.

Användning 
Reaktionen på en behandling med ALAR kan variera mycket bero-
ende på sort, utvecklingsstadium och plantans fysiska kondition. Det 
är inte möjligt att bestämma en precis dos för en individuell art efter-
som dosen inte beror enbart på plantart och sort, utan även på till-
växtfaktorer såsom vatten, gödning, ljusintensitet, plantans utveck-
lingsstadium vid första behandlingen och inte minst den effekt som 
användaren hoppas att uppnå. 

Under vissa förhållanden och på vissa sorter kan ALAR försena blom-
ningen. Gör alltid en test i mindre skala på nya sorter, för att kunna 
observera om olika symtom uppstår, innan behandlingen görs i full skala.

Blanda inte ALAR med andra preparat eller kemikalier om det inte 
speciellt rekommenderas. 

Spruta när bladverket är torrt. Behandla enbart på saftspända, väl vatt-
nade plantor.

Undvik sprutning i fullt solsken. Optimala temperaturen vid behandling 
är 15–20 °C. Behandla enbart plantor som är i god tillväxt och kondition.

Undvik att spruta plantor på knoppstadiet eller i blom (om det inte 
rekommenderas speciellt). Vattna inte plantorna under 24 timmar efter 
behandling med ALAR.

OBS Skyddsutrustning ska alltid användas vid hantering av behand-
lade plantor i produktionsledet.

Spädning med vatten
Den maximalt individuella dos av ALAR som får appliceras är 5 kg pro-
dukt per hektar. Den maximalt totala dosen av ALAR som får appliceras 
till någon plantsort under en odlingssäsong är 15 kg produkt per hektar.

Rekommenderade doser på etiketten är uttryckta i % koncentration. 
Följande tabell visar vilka doser som kan användas i olika vattenvoly-
mer utan att överskrida den maximalt individuella dosen på 5 kg pro-
dukt per hektar.

%
koncentra-

tion

Gram  
produkt i 10 l  

vatten

Vattenmängd/behandlad ytenhet

75 ml/m2

(750 l/ha)
100 ml/m2

(1 000 l/ha)

0,05 5 g 0,375 kg/ha 0,5 kg/ha

0,1 10 g 0,75 kg/ha 1,0 kg/ha

0,2 20 g 1,5 kg/ha 2,0 kg/ha

0,3 30 g 2,25 kg/ha 3,0 kg/ha

0,4 40 g 3,0 kg/ha 4,0 kg/ha

0,5 50 g 3,75 kg/ha 5,0 kg/ha

0,6 60 g 4,5 kg/ha X

Överskrid inte den maximalt individuella dosen på 5 kg/ha.

Överskrid inte den maximalt totala dosen på 15 kg/ha per plantsort 
per odlingssäsong.

Applicering
Använd spruta med komprimerad luft eller tryckspruta. Sörj för god 
täckning av plantornas bladverk, spruta till strax före avrinning. 

Detta uppnås i allmänhet genom att använda en vattenmängd på  
1 000 l/ha med en FIN sprutkvalitet.

Dosering
ALAR kan användas för tillväxtreglering av en rad olika sorter av plantar-
ter. Dosen beror inte enbart på plantart och sort, utan även på till-
växtfaktorer såsom vatten, gödning, ljusintensitet, använd applice-
ringsteknik och tillförd vattenmängd, appliceringsintervaller, plantans 

Alar 85® SG
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utvecklingsstadium vid första behandlingen och inte minst den effekt 
som användaren hoppas att uppnå. 

Vid behandling av nya sorter, eller om odlingsförhållandena ändras, 
tillråds alltid provsprutning i liten skala.

Sörj för god täckning av sprutvätskan på plantans bladverk och spruta 
till strax innan avrinning.

Utplanteringsväxter
Behandla efter omskolning, så snart plantorna börjar skjuta i höjden. 
Gör alltid en test i mindre skala på nya sorter, för att kunna obser-
vera om olika symtom uppstår, innan behandlingen görs i full skala.

Dos 0,15–0,5 % (15–50 g per 10 l vatten). Upprepa behandlingen vid 
behov upp till en maximal total dos av 15 kg/ha (se doseringstabell).

Petunia 
1:a behandling när bladen är i krukkanten, 2:a behandling när sido-
skotten kommer. 

Tagetes, Zinnia 
1:a behandling ca 3–4 veckor efter sådd. 

Aster, Nicotiana, Verbena m fl 
1:a behandling ca 7 veckor efter sådd. 

Pensé 
Behandla 1–2 ggr tidigt på våren när de har kommit i god tillväxt. 

Lobelia, Salvia, Asteriscus 
Behandlingstidpunkt är från två veckor efter inkrukning med uppre-
pade behandlingar efter behov.

Krukväxter
Dosering och behandlingstidpunkt varierar beroende på kultur, odlings-
sätt och tillväxt. Vid svag tillväxt t ex under vintern används den låga 
doseringen, vid stark tillväxt den högre.

Gör alltid en test i mindre skala på nya sorter, för att kunna Observera 
om olika symtom uppstår, innan behandlingen görs i full skala.

Chrysanthemum 
För att få låga, kompakta krukexemplar behandlas 2–3 veckor efter 
toppning. Observera att toppningstiden kan variera beroende på sort 
och odlingsteknik. 

Dos svagväxande sorter 0,05–0,2 % (5–20 g/10 l vatten), starkväxande 
0,1–0,4 % (10–40 g/10 l vatten). Tänk på att tidig toppning ger kraftig 
återväxt (= normaldosering) medan sen toppning ger svagare åter-
växt (= lägre dosering). Upprepa behandlingen efter behov upp till 
en maximal total dos av 15 kg/ha (se doseringstabell).

Kalanchoë 
Behandlingen påbörjas vanligen när kortdags-behandlingen börjar. 
Under sommaren behandlas var 7–14 dag, under vintern var 20–30 dag. 
Dos 0,2–0,4 % (20–40 g/10 l vatten). 

Fuchsia 
1:a behandling på otoppade plantor så snart de börjat bryta, på top-
pade plantor vid 1–2 cm skottlängd. 
Dos 0,2–0,4 % (20–40 g/10 l vatten).

Cyklamen
Behandla när nytillväxten är 10–12 mm och upprepa vid behov upp till 
en maximal total dos av 15 kg/ha (se doseringstabell).
Dos 0,2–0,4 % (20–40 g/10 l vatten).

Azalea, Gardenia 
Behandla två veckor efter omplantering eller toppning, när de är i 
god tillväxt.
Dos 0,2–0,5 % (20–50 g/10 l vatten).
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Bolt XL är ett svampmedel som bland annat 
bekämpar rost, bladfläcksvampar och mjöl
dagg i stråsäd samt ramularia och mjöldagg  
i sockerbetor

Verkar systemiskt i växten

Både förebyggande och kurativ effekt

Flexibel blandningspartner

Allmän information
Användningsområde

Godkänd för bekämpning av svamp i odling av vete, råg, korn, havre 
och sockerbetor. Behandling av stråsäd får ej ske senare än 35 dagar 
innan skörd. Behandling av sockerbetor får ej ske senare än 28 dagar 
före skörd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt till-
låtits.

Registreringsnr. 5032

Verksam beståndsdel Propikonazol 250 g/l

Klassificering/ 
märkning

Fara/ GHS07; H302, H315, H317, H336/ GHS08; 
H304/GHS09; H411. Se sida 73

Förpackning 5 l

Lagring Torrt, frostfritt ej i direkt solljus

UPMA –

Tillverkare Barclay Chemicals Manufacturing Ltd

Verkningssätt
Bolt XL är ett systemiskt verkande preparat för bekämpning av svamp-
sjukdomar i stråsäd och sockerbetor. Huvudparten av den verksamma 
beståndsdelen i Bolt XL upptas av plantan inom 4–6 timmar beroende 
på gröda och tillväxtbetingelser. Preparatet fördelas med den uppåtgå-
ende saftströmmen. Bolt XL ger skydd i 3–4 veckor. Långtidsverkan är 
beroende av grödans tillväxt (utspädningseffekt), dos och infektionstryck.

Bolt XL verkar både förbyggande och kurativt mot de flesta svamp-
sjukdomar i stråsäd och sockerbetor. Beroende på yttre omständig-
heter kan det ta upp till en vecka innan den biologiska effekten av en 
behandling kan iakttas. 

Användning
Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen 
är aktiv och i ett tidigt utvecklingsstadium. Om svampangrepp uppträ-
der tidigt på säsongen eller förkommer under en längre period, krävs 
ofta ytterligare en behandling. Antalet behandlingar och tidpunkter 
för den enskilda behandlingen bör anpassas efter sjukdomsförekomst.

Stråsäd
Effekt mot de vanligast förekommande svampsjukdomarna i stråsäd 
(vete, råg, korn och havre), så som svartpricksjuka, bladfläckssjuka, 
mjöldagg, rost, brunfläcksjuka och sköldfläcksjuka.

Dos 0,5 l/ha från tredje bladet till mjölkmognad (BBCH 13–73). Max 2 
behandlingar per säsong.

Sockerbetor
Behandling mot Ramularia och mjöldagg i juli eller augusti när symptom 
uppträder. Upprepa behandlingen med samma dos om nödvändigt. 

Dos 0,5 l/ha. Max 2 behandlingar per säsong.

Regnfasthet
Regn en timme efter behandlingen påverkar inte den biologiska effekten.

Resistensrisk
För att bredda effekterna mot olika svampar och motverka resistens-
utveckling är stobiluriner en lämplig blandningspartner till Bolt XL.

Gröda Skadegörare Tidpunkt Karens, dygn Antal behandl. Dos l/ha
Max

Vattenmängd

Vete Svamp 13–73 35 2 0,5 200–300

Råg Svamp 13–73 35 2 0,5 200–300

Korn Svamp 13–73 35 2 0,5 200–300

Havre Svamp 13–73 35 2 0,5 200–300

Sockerbetor Svamp Juli eller augusti när symptom uppträder 28 2 0,5 200–300

Användningsvillkor enligt GAP

Barclay Bolt XL®
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Centium 36® CS
Jordverkande ogräsmedel i höstraps, pota
tis, ärter, morötter, sockerbetor, foderbetor 
och rödbetor

Effektivt mot nattskatta

Låg dos

Allmän information
Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av potatis, ärter och morötter. 

Registreringsnr. 4778

Verksam beståndsdel Klomazon 360 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

H413. Se sida 73

Förpackning 1 l

Lagring Frostfritt

UPMA Frilandsgurka, krysantemum, morötter efter 
uppkomst och spenatfrö. Se sida 71

Tillverkare FMC Chemical

Verkningssätt 
Centium är systemiskt och den aktiva substansen tas upp i ogräsplan-
torna under groningsfasen via grodden och rötterna. Transporten i 
ogräsen till tillväxtpunkten sker i saftströmmen och i bladen genom 
diffusion. Centium blockerar syntesen av klorofyll och andra fotosyn-
tetiserande ämnen. Verkningen ses som en tydlig ljusfärgning som 
kan utvecklas till vita partier på känsliga ogräs under groningen och 
uppkomsten. Nedvissningen följer sedan. Normalt kan man räkna med 
en verkningstid på 4–8 veckor.

Jordartens betydelse
Eftersom den aktiva substansen klomazon binds till mullhaltiga partik-
lar rekommenderas Centium inte på jordar med hög mullhalt (> 10 %) 
då ogräseffekten minskar. Ogräseffekten minskar med ökad mullhalt.

Potatis
Behandla senast 5 dagar innan potatisen bryter igenom markytan. Senare 
behandling kan påverka grödan och ge en blekfärgning av bladen. 
Potatisen får inte ha kommit upp. Vid kraftiga regn kan en ljusfärgning 
förekomma som försvinner efter en kort tid och som inte har någon 
påverkan på utbyte eller kvalitet. Kupa upp först och spruta sedan.

Dos 0,25 l/ha. Vattenmängd 200–400 l/ha.
Tankblandning med Sencor ger en förstärkt ogräseffekt på många 
örtogräs.

Dos Centium + Sencor 0,25 l + 0,2 kg /ha. 
Behandla 5 dagar innan potatisens uppkomst.

Ärter
Behandling sker strax efter sådd inte senare än 5–10 dagar före upp-
komst. Sena behandlingar kan missfärga grödans blad. Centium bör 
vara en del av ett ogräsprogram i ärter. Det är viktigt att markytan 
har en god fuktighet och en fin struktur utan jordkokor vid behand-
lingstidpunkten.

Dos 0,25 l/ha. Vattenmängd 200–400 l/ha.

Morötter
Behandling sker strax efter sådd inte senare än 5–10 dagar före upp-
komst. Sena behandlingar kan missfärga grödans blad. Det är viktigt 
att markytan har en god fuktighet och en fin struktur utan jordkokor 
vid behandlingstidpunkten.

Dos 
Alternativ 1: Centium 0,25 l/ha.
Alternativ 2: Centium 0,2–0,25 l/ha + Fenix 1,0–1,2 l/ha.
Alternativ 3: Centium 0,2 l/ha + Sencor 0,05–0,1 kg/ha.

Blandning med Sencor kan dämpa tillväxten på morötterna.

Höstraps
Fröet myllas till minst 2 cm. För att undvika skador får fröet ej träffas 
av sprutvätska. Fältet skall vara jämnt utan jordkokor och ha en god 
fuktighet. Behandlingen sker senast 3 dagar efter sådd. En vältning 
efter sådd avrådes. Mullhalt över 10 % kan reducera effekten. Det kan 
förekomma en ljusfärgning av grödan som är övergående, speciellt 
på lättare jord.

Sen sådd, kraftigt regn och kalla väderleksbetingelser förstärker effekten.

Dos 0,33 l/ha. På lättare jord reduceras dosen till 0,25 l/ha.

Användning
Centium har god effekt på följande ogräs: Dån, etternässla, fältvero-
nika, harkål, lomme, nattskatta, plister, snärjmåra, trädgårdsveronika 
och våtarv. Det är viktigt att behandla på en fuktig markyta för att få 
bästa ogräseffekt.
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Sockerbetor, foderbetor och rödbetor
Behandlingstidpunkt
Centium rekommenderas efter uppkomst när alla betor har minst två 
välutvecklade örtblad fram till när betorna har åtta örtblad.

Ingen behandling med Centium får utföras när betorna är i 
hjärtbladstadiet.

Dos 0,05–0,075 l/ha. När sockerbetorna har två välutvecklade örtblad. 

Den lägre dosen används på jordar med låg lerhalt eller om markytan 
är fuktig vid behandlingstillfället. Vid efterföljande behandlingar kan 
dosen ökas till 0,1 l/ha om örtogräsen har mer än ett örtblad. Centium 
får användas 4 ggr per säsong och den högsta tillåtna totaldosen per 
säsong är 0,2 l/ha.

Vattenmängd 150–200 l/ha

Behandling med luftassisterade sprutor rekommenderas inte förrän 
mer erfarenheter har inhämtas när det gäller denna sprutteknik.

Blandbarhet 
Centium kan blandas med övriga betherbicider.

Blandning med Safari rekommenderas inte förrän socker/foderbetorna 
betorna har minst 6 örtblad.

Blandning med manganprodukter kan bara göras om dessa produk-
ter nte innehåller nitratkväve.

Centium får inte blandas med borprodukter eller urea.

Övrigt
Behandla inte om betorna är stressade av yttre förhållande såsom 
vindskador eller om de är angripna av svampsjukdomar. Förväntas 
kraftiga nederbördsmängder över 15 mm avrådes från behandling 
med Centium.

OBS Centium kan i vissa fall ge vitfärgade blad på betorna. Betorna 
fortsätter att växa och de nyproducerade bladen får inte dessa symtom. 
Undvik om möjligt dubbelsprutning eller överlappning vid behand-
lingen. För rödbetor är den praktiska erfarenheten i nuläget begrän-
sad. Rådgör med Nordisk Alkali före behandling, speciellt vid odling 
av rödbetor för knippning.

Centium tillsätts under omrörning varefter tanken fylls. Det skall vara 
konstant omrörning under påfyllning och utsprutning.

Efterföljande grödor
Efter en behandling med Centium 36 CS kan följande grödor odlas: 
stråsäd, oljeväxter, lin, potatis, ärter, åkerbönor, sockerbetor, insådder 
av gräs eller klöver, kålväxter, lök och morötter.

Före sådd av dessa grödor skall marken plöjas eller djupbearbetas. Detta 
är extra betydelsefullt om jorden är hårt tillpackad, t ex. i ett körspår, 
varvid normal nedbrytning av preparatet ej kunnat ske.

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos 
max kg, l/ha

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie) Karens, dygn

Antal 
behandl.

Potatis Örtogräs Före uppkomst Styrd av sista beh. tidpunkt 1 0,25 l 200–400 l/ha

Höstraps Örtogräs Före uppkomst Styrd av sista beh. tidpunkt 1 0,33 l 200–400 l/ha

Sockerbetor, 
Foderbetor, 

Rödbetor
Örtogräs BBCH 12–18 60 4

0,05–0,2 l
Max total dos 
per säsong: 

0,2 l

200–400 l/ha

Ärter Örtogräs Före uppkomst Styrd av sista beh. tidpunkt 1 0,25 l 200–400 l/ha

Morötter Örtogräs Före uppkomst Styrd av sista beh. tidpunkt 1 0,2-0,25 l 200–400 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP
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Cymbal® 45

Cymbal får användas max 6 gånger per säsong och max 3 gånger i 
följd. En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hål-
las. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år 
före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i bland-
ning med örtväxter.

Dos 0,25 kg/ha.

Vattenmängd 200–400 l/ha.

Tankblandningar
Cymbal kan blandas med alla övriga bladmögelprodukter på den 
svenska marknaden samt med insektsmedel, ogräsmedel och mik-
ronäringsämnen om detta skulle bli aktuellt.

Karenstid 7 dagar.

Cymbal är ett preparat som användes mot 
bladmögel i potatis 

Har en stoppande effekt mot bladmögel

Används när behandlingsintervallerna har blivit 
längre än planerat

Försäkringsprodukt vid högt bladmögeltryck

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis. För att skydda grundvatten, 
använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande cym-
oxanil mer än vart 3:e år på samma fält med en dos på motsvarande 
högst 6 gånger 112,5 g cymoxanil/ha. En markanpassad skyddszon om 
minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent 
bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska 
bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter.

Registreringsnr. 5047

Verksam beståndsdel Cymoxanil 45 vikt %

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H317, H319/ GHS08; H361, 
H373/ GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Tillverkare Belchim Crop Protection

Verkningsätt
Cymbal verkar lokalsystemiskt men har även en translaminär effekt.

Användning
Cymbal är ett svampmedel som användes i potatis mot bladmögel. 
Produkten skall alltid blandas med andra bladmögelprodukter efter-
som den förebyggande effekten inte vara längre än 3 dagar. Däremot 
har Cymbal en kurerande effekt upp till 24 timmar efter det att blad-
mögelsporerna har landat på potatisplantan.

När behandlingsintervallen har blivit längre än planerat så är det för-
delaktigt att blanda i Cymbal tillsammans med andra bladmögel pre-
parat för att uppnå en kurerande och stoppande effekt på bladmö-
gelsporerna. Även när det förväntas högt bladmögeltyck t ex. i slutet 
av juli och under augusti är det fördelaktigt att tillsätta Cymbal. 

En bra tankblandnings produkt är Ranman Top på grund av dess spor-
dödande effekt.

Bladmögelfläck

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos 
max kg, l/ha

Intervall 
dagar

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie) Karens, dygn

Antal 
behandl.

Potatis Potatisbladmögel Vid behov 7 6 7–10 0,25 l 200–400 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP
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Danitron® 5 SC

behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning 
med örtväxter. Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strand-
linjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas 
gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska 
kartan eller som är vattenförande hela året.

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skydds-
avstånd bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindan-
passat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling”. De 
anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvärdsverkets 
allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.

Avdriftsreducerande utrustning i äpple och päron
Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 99 % ska använ-
das. Vid bestämning av vindanpassat skyddsavstånd ska avläsning i 
hjälpredan göras i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av 
vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

Sprutteknik
Eftersom Danitron 5 SC enbart är kontaktverkande är det mycket vik-
tigt att sprutvätskan även träffar bladens undersidor. Sprutvätskan 
måste hamna där kvalstren befinner sig för att behandlingen ska ge 
fullgod effekt.

Resistens
Danitron är en akaricid med en kemisk struktur som skiljer sig från andra 
kvalstermedel. Det föreligger därför ingen risk för korsresistens mel-
lan Danitron och andra medel. Men för att motverka en uppbyggnad 
av motståndskraftiga kvalsterstammar rekommenderas ändå enbart 
en användning av Danitron per odlingssäsong och/eller gröda. Om 
behov finns för fler behandlingar ska andra kvalstermedel användas.

Predatorer
Danitron har ringa effekt på predatorer och nyttoinsekter. Vuxna indi-
vider av Amblyseius longspinonus påverkas ej medan vuxna individer 
av Phytoseilus persimilis påverkas till viss grad vid doserna 25 respek-
tive 50 ppm.

Planttolerans
Danitron har testats på ett stort antal arter och kulturer utan plants-
kador. Eftersom tillverkaren dock inte kan lämna garantier för alla nya 
kulturer och sorter som ständigt tas fram är det viktigt att alltid göra 
en mindre provbehandling innan större partier behandlas. Behandling 
på nejlikor, rosor och begonior efter blominitiering kan orsaka en del 
missfärgning av blombladen.

Medel mot spinnkvalster och 
jordgubbskvalster 

Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga 
rörliga stadier av spinnkvalster

God långtidseffekt i fält

Allmän information
Användningsområde

Mot kvalster i odlingar av jordgubbar och prydnadsväxter i växthus. 
Mot kvalster i odlingar av äpple och päron på friland. Behandling får ej 
ske senare än 7 dagar före skörd i jordgubbar samt 21 dagar före skörd i 
äpple och päron. 

Registreringsnr. 4604

Verksam beståndsdel Fenpyroximat 53 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H332, H317/GHS09; H400, 
H410. Se sida 73

Förpackning 10 x 1 l

Lagring Torrt och svalt. Undvik frost och direkt solljus

UPMA –

Tillverkare Nihon Nohyaku Co

Verkningssätt 
Danitron har en snabb kontaktverkande effekt på kvalsternas rörliga 
stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhindrar dessutom hudöms-
ningen i outvecklade stadier. Detta gör att Danitron normalt har en 
mycket god långtidseffekt i fält (mer än 30 dagar). 

Användning
Jordgubbar i växthus
Mot spinnkvalster, viss effekt erhålls även mot jordgubbskvalster. 

Behandla vid begynnande angrepp, före eller efter skörd. 

Dos 1,5 l/ha i stor vattenmängd, helst 1 000 l/ha. Tillsätt vätmedel för 
bästa effekt. Se även nedan under Sprutteknik.

Prydnadsväxter i växthus
Mot spinnkvalster (Tetranychus urticae). Behandla vid begynnande 
angrepp.

Dos 1–2 l/ha eller 0,1–0,2 %. Anpassa dosen efter angreppsgrad och 
plantornas storlek. 

Vattenmängd 
1 000–1 500 l/ha beroende på plantornas storlek. Det är viktigt att hela 
bladverket täcks av sprutvätska.

Äpple och päron
Mot fruktträdsspinnkvalster och äpplebladgallkvalster/rostkvalster. 
Behandla vid konstaterat angrepp från stadie svällande knopp (BBCH 
51) till strax före skörd (BBCH 85). Beakta karenstiden 21 dagar.

Dos 1–2 l/ha. Högsta tillåtna dos är 0,75 l/ha och meter trädhöjd.

Övriga villkor för användning i äpple och päron
En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. 
Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före 
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Gröda Skadegörare Behandling, tidpunkt Karens, 
dygn

Antal 
beh.

Dos

Jordgubbar i växthus Kvalster Vid begynnande angrepp 
före eller efter skörd 7 1 1,5 l/ha i 1 000 l vatten eller 0,15 %

Prydnadsväxter i växthus Spinnkvalster Vid begynnande angrepp - 1 1–2 l/ha eller 0,1–0,2 %

Äpple och päron* Fruktträdsspinnkvalster, 
rostkvalster

Vid begynnande angrepp på 
stadie BBCH 51–85 21 1 1–2 l/ha.  

Högst 0,75 l/ha och meter trädhöjd.

*Övriga villkor för användning i äpple och päron – se ovan under Användning

Användningsvillkor enligt GAP
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Diflanil® 500 SC
Diflanil är ett ogräsmedel med bred ört
ogräseffekt i stråsäd, speciellt lämpad för 
höstbehandling i höstsäd 

För både höst och våranvändning i stråsäd

Användes ensam eller i blandning

Mycket bra effekt på ett flertal av de svåraste örtgräsen 
såsom viol, veronika och plister m fl.

Allmän information
Användningsområde

Mot örtogräs i odling av höstvete, korn, höstråg, rågvete och dinkelvete.

Registreringsnr. 4989

Verksam beståndsdel Diflufenikan 500 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 1 l

Lagring Frostfritt

UPMA Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde.  
Se sida 71

Tillverkare Globachem NV

Verkningssätt
Den aktiva substansen i Diflanil 500 SC, diflufenikan, tas upp av ogrä-
sens blad. Detta sker antingen genom att bladen tränger genom den 
”film” av diflufenikan som finns på markytan efter en behandling eller 
av att sprutvätskan träffar bladen direkt vid behandlingen. Efter några 
dagar syns effekten som en ljusfärgning av ogräsen vilka efter ytter-
ligare en tid vissnar och dör. 

Nya ogräs som gror efter behandling kommer upp normalt och dör efter 
hand som preparatet tas upp. I vissa fall kan grödan ljusfärgas. Detta är 
normalt övergående och har ingen betydelse för grödans utveckling.

Användning
Diflanil 500 SC kan användas i höstsäd på hösten eller våren och i vår-
korn på våren. I höstsäd erhålles normalt bäst effekt och resultat om 
behandlingen sker på hösten. 

Diflanil 500 SC kan användas från strax efter sådd fram till slutet av 
bestockningen. Bäst effekt får man på ogräs som har mindre än 6 örtblad. 

Diflanil 500 SC passar utmärkt som blandningspartner till medel mot 
gräsogräs vid höstbehandling i höstsäd vilket då ger många möjlig-
heter till optimalt utnyttjande och effekt i förhållande till aktuell av 
ogräsförekomst. 

Effekter
Se tabellen till höger för vilken ogräseffekt som erhålles vid respek-
tive dos.

Höstvete, höstkorn, råg, rågvete
Höstbehandling 
0,1–0,25 l/ha från strax efter sådd till dess att grödan har 2–4 blad. Den 
högre dosen ger god långtidseffekt. 

Vid blandning med medel mot gräsogräs, anpassas behandlingstid-
punkten till blandningspartner för optimal gräsogräseffekt.

Vårbehandling 
0,1–0,25 l/ha från tillväxtens början till slutat av grödans bestockning. 
Observera att när ogräsen har mer än 4–6 örtblad ska den högre 
dosen användas

Vårkorn 
0,05 l/ha. Behandla på små ogräs i perioden från mitten till slutet av 
bestockningen.

Vattenmängd 
Använd 200–400 l sprutvätska/ha. Jämn och god täckning av mark-
ytan bör eftersträvas för bästa effekt.

Dosrespons

Höstsäd – Stadie 11

Ogräs 0,05 l/ha 0,075 l/ha 0,15 l/ha

Backtrav 79 91 98

Baldersbrå 60 81 96

Baldersbrå SU resistent 60 81 96

Blåklint 53 77 95

Dån 27 51 86

Etternässla 60 81 96

Förgätmigej 60 81 96

Harkål 60 81 96

Jordrök 6 17 55

Kamomill 22 45 83

Korsört 12 28 70

Lomme 71 88 98

Nattglim 60 81 96

Näva 33 50 90

Penningört 43 68 93

Pilört 43 68 93

Plister 79 92 99

Rödarv 17 37 78

Snärjmåra 27 51 86

Spillraps 10 24 66

Svinmålla 0 0 0

Trampört 12 28 70

Vallmo 60 81 96
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Höstsäd – Stadie 11

Ogräs 0,05 l/ha 0,075 l/ha 0,15 l/ha

Vallmo SU resistent 60 81 96

Veronika Fält 71 88 98

Veronika Murgrön 65 84 97

Veronika Trädgård 71 88 98

Viol 92 97 100

Vitgröe 4 12 44

Våtarv 83 94 99

Våtarv SU resistent 83 94 99

Åkerbinda 22 45 83

Åkerkål 3 9 38

Åkerpilört 43 68 93

Åkersenap 10 24 66

Åkerven 4 12 44

Källa Plantevaern Online Danmark

Markförhållande
För att få bästa effekt av en behandling bör växt- och halmrester vara 
väl nedbrukade. Kokig och dåligt gjord såbädd påverkar resultatet till 
det sämre. Lös och ”fluffig” såbädd bör vältas för sprutning. 

Utsädet ska vara väl täckt och myllat till normalt djup (ca 3 cm). Långvarig 
torka i samband med och efter behandling minskar effekten, god mark-
fukt är gynnsamt. Vid mullhalt överstigande ca 10 % erhålles ingen 
långtidseffekt.

Begränsningar och efterföljande gröda
Behandla endast en gång per gröda med Diflanil 500 SC. I höstbe-
handlad gröda som utvintrat kan normalt vårkorn, ärter, bönor eller 
majs direktsås. Vårvete, havre, klöverfrö och morötter kräver harvning. 
Våroljeväxter och potatis kräver plöjning. Lökväxter och betor bör und-
vikas. Plöjning rekommenderas om höstraps skall sås som efterföljande 
gröda och om dosen av Diflanil överstiger 0.1 l/ha vid en vårbehand-
ling. I annat fall ska marken vara omsorgsfullt harvad. 

Allmän information
Vid sen behandling på lätt jord med hög dos och efter en kall, torr 
och lång vinter bör en minimerad bearbetning ersättas med harv-
ning och vanlig sådd. Veronika

Plister

Viol

Användningsvillkor enligt GAP

Gröda Skadegörare

Behandling
Dos 

max kg, 
l/ha

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Höstsäd (höst-
vete, höstkorn, 
råg, rågvete)

Örtogräs
Höstbehandling: efter sådd till grödan har 2–4 blad

Vårbehandling: Från tillväxtens början  
till slutet av bestockningen

Styrd av 
sista beh. 
tidpunkt

1 0,25 l 200–400 l/ha

Vårkorn Örtogräs Mitten till slutet av bestockningen
Styrd av 

sista beh. 
tidpunkt

1 0,05 l 200–400 l/ha
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Epok® 600 EC
Epok består både av en systemisk del och 
en kontaktverkande del som ger optimalt 
skydd mot bladmögel och brunröta i potatis 

Starten på en säker och trygg bladmögelbekämpning

Utmärkt skydd även under besvärliga förhållanden

Säkrar lönsamheten i potatisodlingen

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 

Registreringsnr. 4361

Verksam beståndsdel Mefenoxam 200 g/l och Fluazinam 400 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H332, H319, H315, H317/ GHS08; 
H351, H361d/ GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt och torrt. Ej i direkt soljus

UPMA Pensé- och rosodling. Se sida 71

Tillverkare ISK Biosciences

Verkningssätt 
Epok har genom den systemiska och kontaktverkande verkan en mycket 
god effekt mot bladmögel.

Mefenoxam tas upp av bladen och stjälken och fördelar sig snabbt 
(inom 20 minuter) i den uppåtgående saftströmmen vilket ger skydd 
på nytillväxande blad. 

Fluazinam kontaktverkande effekt skyddar mot svampangrepp på blad-
ytan och minimerar därmed risken för uppförökning av stammar tole-
ranta mot Mefenoxam.

Användning
För bästa effekt mot bladmögel och brunröta ska Epok användas före-
byggande i någon av de fyra första behandlingarna. Behandlingarna med 
Epok får inte utföras förrän potatisen är i stadie BBHC 40 (Begynnade 
knölsättning och stolonerna har fördubblat sig). Epok skall inte använ-
das mer än två gånger per säsong.

Dos 0,5 l/ha.

Restriktioner 
Potatisbladmögel är en svamp som innehåller individer (sporer) med 
varierande känslighet för Mefenoxam. Genom att begränsa antalet 
Epok behandlingar till två gånger per säsong, minskar risken för att de 
mindre känsliga individerna (sporerna) ska bli dominerande. 

Att använda Epok under den tidiga delen av säsongen i ett behand-
lingsprogram minskar dessutom risken för att behandlingen blir kura-
tiv. Kurativa behandlingar innebär att toleranta individer uppförökas 
snabbare.

Tankblandningar
Epok kan blandas med Cymbal, Titus, Mospilan, Teppeki, mikronä-
ringsämnen och pyretroider. 

OBS Epok får inte blandas med olja.

Sprutteknik
Epok är systemisk i uppåtgående riktning (mefenoxam). Detta medför 
att det är viktigt, speciellt i potatis, att man använder en teknik som 
säkerställer att också den nedre delen av grödan träffas av sprutvätska. 

Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport 
och sprutningsarbete för att undvika risk för utfällning. Låt ej sprut-
vätskan stå över natten. 

Rekommenderad sprutteknik
Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 75 % ska använ-
das. Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning 
i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet, oberoende av 
vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

Användningsvillkor enligt GAP

Gröda Skadegörare

Behandling Dos 
max kg, 

l/ha
Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Potatis Potatisbladmögel BBCH 40 7 2 7–10 0,5 l 200–400 l/ha
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Fazor®
Fazor är ett groningshämmande medel som 
får användas i kepalök 

Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska 
långtidslagras

Allmän information
Användningsområde

För groningshämmande behandling av kepalök. Behandling får ej ske 
senare än 14 dagar före uppkörning eller lossning av löken. 
Fazor får inte användas på lök som ska säljas till konsumenter före 
februari året efter behandlingen. 

Registreringsnr. 4683

Verksam beståndsdel Maleinhydrazid (kaliumsalt) 81 vikt-% 
(varav ren maleinhydrazid 60 vikt-%)

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Ej märkningspliktig

Förpackning 5 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Tillverkare Chemtura

Verkningssätt
Fazor tas upp via lökbladen och transporteras systemiskt ned till löken. 

Användning
Det är viktigt att välja rätt spruttidpunkt i förhållande till lökens utveck-
ling för att få optimal effekt.

Löken skall behandlas när ca 10 % har börjat vika sig eller lägga sig 
(ej över 30–40 %), lämpligen i mitten av augusti månad eller ungefär 
14 dagar före uppkörningen eller lossningen. Bladen skall fortfarande 
vara gröna. Beakta karenstiden.

Dos 3,0–3,5 kg/ha.

Vattenmängd 500 l/ha.

Fyll sprutan med 2/3 av vattenbehovet, tillsätt preparatet och reste-
rande vattenmängd under fortsatt omrörning. Låt omrörningen fort-
sätta hela spruttiden. Blanda inte Fazor med andra preparat. 

Spruta med finfördelande munsstycke. Undvik dubbelsprutning. Regn 
inom 24 timmar kan reducera effekten.

Användningsvillkor enligt GAP

Gröda Skadegörare

Behandling
Dos 

max kg, l/
ha

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Kepalök Groningshämmande Behandling då ca 10 % 
av lökens blast har bör-
jat vika sig, men ej över 

30–40 %

14 dagar, men får ej 
användas på lök som 
ska säljas före februari 
året efter behandling 

1 3,0–3,5 kg/ha 500 l/ha
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Fenix
Fenix är ett ogräsmedel med bred ogräs
effekt i många specialgrödor 

Hög effektivitet och flexibilitet vid ogräsbekämpning

Basprodukten för ogräsbekämpning i ärter och 
morötter

Utmärkt partner i potatis

Godkänd i många specialgrödor vilket sparar preparat 
och kostnader

Allmän information 
Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av ärter, potatis, morötter, sättkepalök, dill för 
fröproduktion, palsternacka, jordärtskocka och kummin samt i skogs-
plantskolor och energiskog (salix). Endast före uppkomst i odlingar av 
konservärt, potatis, palsternacka, dill och jordärtskocka. Behandling i 
odlingar av torkade ärter får inte ske senare än i utvecklingsstadie 32 (2 
utvecklade internoder). Behandling av morötter får inte ske senare än 
i tvåbladsstadiet. Behandling av planterad kepalök får inte ske senare 
än i fyrabladsstadiet. Behandling av kummin får endast ske under 
insåningsåret.

Registreringsnr. 4123

Verksam beståndsdel Aklonifen 600 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS08; H351/ GHS09; H410. Se sida 
73

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA Dill, persilja, morötter, rotselleri och gröna 
ärter, frösådd lök, lupiner, palsternackor, 
prydnadsväxter och åkerbönor. Se sida 71

Tillverkare Bayer CropScience

Verkningssätt 
Den aktiva substansen aklonifen binds mycket hårt till jordpartiklar 
och stannar därför i markytan. Är i huvudsak kontaktverkande och tas 
till största delen upp via skotten från groende ogräs. Ska därför app-
liceras med god fördelning så att en jämn film bildas på markytan. 
Långtidsverkan uppgår i praktiken till ca 2–3 månader. Kan vid behand-
ling tidigt efter uppkomst också tas upp via bladen. Känsligheten hos 
ogräsen avtar i takt med att de blir större. Använd Fenix innan örto-
gräsen har 5 örtblad.

Användning
Fenix är effektivt på följande ogräs: åkersenap, svinmålla, snärjmåra, 
förgätmigej, våtarv, harkål, lomme, kamomill, plister, vallmo, åkersper-
gel, penningört, spillraps, åkermolke, etternässla, jordrök och vitgröe.

Jordartens betydelse
En fin såbädd och god tillväxt ger optimala verkningsbetingelser. Effekten 
påverkas mycket lite av markfukt. Ler och mull binder en större mängd 
av preparatet - sand och grus en mindre. Både ogräsens och grödans 
upptag av preparatet blir därför större på lättare jordar; därför rekom-
menderas här lägre doser. På jordar med hög mullhalt ger behandling 
på uppkomna ogräs bäst effekt.
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DOSERINGSSCHEMA

Kultur Tidpunkt Hektardos, l-kg Kommentarer

Gröna ärter 
med eller 
utan skida

2–4 dagar före uppkomst 2,0

Ärter till mo-
gen skörd

Alt 1. 2–4 dagar före uppkomst Alt 2. 
Från 5 cm till 2 utvecklade internoder 
(BBCH 11–32)

Alt 1. 2,0 
Alt 2. 0,5–1,0 Alt 2. Behandlingen utföres 1–2 gånger. Maximal dos/år: 1,5 l/ha

Potatis 2–4 dagar före uppkomst

Behandlingen måste ske innan pota-
tisen börjar bryta igenom markytan.
Senare behandling ger ofta skador.

Alt.1. 1,5–3,0 

Alt 2. 2,0 Fenix + 
0,2 Sencor
2,0 Fenix + 
0,20–0,25 Spotlight 
Plus
 
Alt 3. 2,0 Fenix + 
50 g Titus + vät-
medel

Alt 1. Fenix är effektivt mot t ex. förgätmigej, jordrök, lomme, 
målla, penningört, plister, snärjmåra, spillraps, våtarv, åkersenap 
och vitgröe. Använd den lägre dosen på lättare jordar. 

Alt 2. Sencor förstärker effekten speciellt mot baldersbrå, dån, 
korsört, pilört, trampört, viol, åkerbinda och spergel. Vid riklig 
förekomst av åkerbinda, lägg även 0,2 Sencor efter uppkomst. 
Spotlight förstärker effekten på uppkommen åkerbinda, snärj-
måra, nattskatta, trampört mm. 

Alt 3. Delad behandling. Fenix före uppkomst och Titus när nya 
ogräs har hjärtblad, eller vid förekomst av kvickrot när den har 
4–6 blad.

Morötter som 
ej ska täckas 
med väv.

Enkelbehandling: 
Före uppkomst. Spruta då de första 
ogräsen syns, dock senast 2 dagar före 
morötternas uppkomst. 

Tvådelad behandling: 
1:a. Före uppkomst. Spruta då de första 
ogräsen syns, dock senast 2 dagar före 
morötternas uppkomst.

2:a. Behandla då ogräsen har hjärtblad. 
Morötterna skall ha minst ½ örtblad 
och högst 2 örtblad. (BBCH 12)

Enkelbehandling: 
1,5–2,0 

Tvådelad behandling: 
1:a 1,5 

2:a 0,75–1

Enkelbehandling: Använd den lägre dosen på lätta jordar. 

Tvådelad behandling: Använd den lägre dosen på lätta jordar. 
För att förstärka effekten på t ex. baldersbrå, dån, korsört, 
trampört, viol och åkerbinda kan Fenix blandas med Sencor 
0,025–0,075 kg/ha. 

Den lägre dosen används på lätta jordar och då morötterna 
är i ett tidigt utvecklingsstadium (½ örtblad). Rådgör med din 
rådgivare!

Morötter som 
ska täckas 
med väv. 

Före uppkomst. Spruta strax efter 
sådd, dock senast 2 dagar före moröt-
ternas uppkomst.

1,5–2,0 

Sättkepalök Tvådelad behandling: 
1:a. Senast behandlingstidpunkt då 
lökens andra blad är synligt (BBCH 12)
2:a. Senast behandlingstidpunkt då 
lökens fjärde blad är synligt (BBCH 14)

1:a. 1,5 

2:a. 1,0

Palsternackor 1 behandling före uppkomst 2,0–2,5

Dill till fröpro-
duktion

1 behandling före uppkomst 2,0–3,0

Kummin (inså-
ningsåret)

Alt 1. 1 behandling före uppkomst 1,5–2,0

Alt 2. 1–2 behandlingar vid 1 örtblad + 2 
veckor senare (BBCH 11–29)

0,75–1,0

Jordärtskockor 1 behandling före uppkomst 3,0–3,5

Skogs- och 
plantskolor När plantorna är i vila 2,0–3,5 Fenix Plantor i tillväxt kan ta skada.

Energiskog Strax efter utplantering 1,5–2,5 Fenix Jorr och Tora tål Fenix, den lägre dosen i Tora samt på lättare 
jordar. Behandling efter knoppsprickning kan ge skador.
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Vädrets betydelse
Fenix är effektivt även vid lägre temperaturer och lite torrare förhållan-
den. Högre temperaturer kan förbättra effekten. Regn mer än 6 tim-
mar efter behandling påverkar inte ogräseffekten. 

Produktmässiga begränsningar 
Behandling med Fenix ger tidvis en gulfärgning som grödan sedan 
växer ifrån. Detta påverkar inte skörden. Sådda grödor gulfärgas lättast.

Skador av Fenix kan uppstå om behandling sker:
•  Strax före period med kraftiga regn - i synnerhet på lätt jord, gäller 

särskilt dill.
•  Strax före nattfrost.
•  Just när grödan bryter igenom markytan.
•  Av en gröda som strax efteråt täcks med tätplast.
•  När en gröda nyligen varit täckt med plast/väv. Vaxskiktet är då 

ofta tunt och grödan känslig.
•  Av en obeprövad ärtsort. De i Sverige idag odlade sorterna tål 

Fenix.
•  Med dubbel dos - sprutan töms på just behandlad gröda.
•  Av en gröda som lider av stress pga torka, vattenskada, sjukdom, 

näringsbrist mm.)

Efterföljande gröda
Höstsäd eller höstoljeväxter kan sås som efterföljande gröda. Före höst-
oljeväxter ska jorden bearbetas omsorgsfullt. Direkt efter färskpota-
tis som behandlats med Fenix bör kål och sallat undvikas. Påföljande 
vår kan valfri gröda väljas.

Tillredning 
Vid blandning med andra produkter bör Fenix tillsättas först 
och vara fullständigt uppblandad innan nästa produkt tillsätts.

Om arbetet måste avbrytas på grund av t ex. regn, kan sprutvätskan 
stå några dygn, om den omröres varje morgon och kväll.
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Fibro
Mot insekter i odling av potatis, äpple, 
päron, körsbär och plommon 

Registrerad paraffinolja mot virusspridande bladlöss 
i potatis

Mot fruktträdsspinnkvalster och päronbladloppa

Allmän information
Användningsområde

Mot bladlöss i odlingar av potatis. Mot spindeldjur i odlingar av äpple, 
päron, plommon och körsbär. Mot insekter i odlingar av päron.

Registreringsnr. 5174

Verksam beståndsdel Paraffinolja 797 g/kg

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Fara/ GHS08; H304 /H412. Se sida 73

Förpackning 20 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Tillverkare Belchim

Verkningssätt 
Fibro är ett insektsmedel baserad på paraffinolja. Den används till 
bekämpning av insekter i potatis, äpple, päron, körsbär och plom-
mon. Fibro verkar fysikaliskt genom att oljan bildar ett tunt lager som 
täcker insekterna, lagret är i sig inte giftigt men stoppar syretillförseln 
så insekterna kvävs. Vid upprepad behandling i potatis bildas en hinna 
på bladen som motverkar överföring och spridning av potatisvirus Y 
(krussjuka) via bladlöss. 

Användning 
Generellt, spruta ej Fibro vid risk för frost, när det just varit frost eller 
om temperaturen är extremt hög (>30 ˚C). 

Potatis 
Bladlöss
Dos 10 l/ha i 200–400 l vatten. Vid tidig behandling i små bestånd kan 
vattenmängd och dos reduceras. Använd dock inte under 200 l vatten. 

Rekommendation Behandlingen börjas med 5 l/ha i 200 l vatten. 
Behandla därefter med Fibro en gång per vecka och öka dosen med 
1 l/vecka. Vattenmängden ökas samtidigt med 40 l/vecka. 

Antal behandlingar Max 8 behandlingar med mins 7 dagars intervall. 

Tidpunkt Används förebyggande från uppkomst till ca 1 vecka före 
nedvissning (BBCH 10–89).

Bästa effekt erhålles om behandlingarna startar tidigt, strax efter upp-
komst och upprepas kontinuerligt, var sjunde dag, så att även nytillväx-
ten skyddas. Behandla fram till en vecka före nedvissning. Intervallen 
bör kortas då det förekommer mycket bladlöss och stark tillväxt. 

Vid behandling i potatis kan en tillväxthämning förekomma. Denna 
effekt kan minimeras genom att spruta på torra plantor, helst på kväl-
len vid molnigt väder. Ogräsbekämpning efter behandling med Fibro 
rekommenderas ej. 

Blandningar
I potatis kan Fibro blandas med bladmögerpreparat som tex Ranman 
Top. Kan dock ej blandas med Epok 600 EC eller Shirlan. Fibro kan 
dessutom blandas med insektmedlen Teppeki och Mospilan SG samt 
pyretroider. Mangannitrat kan tillsättas till blandning av Fibro + ett 
annat växtskyddsmedel. 

Äpple, päron, körsbär, plommon
Rekommenderad sprutteknik
Vid behandling av fruktträd ska utrustning som reducerar vindavdriften 
med minst 50 % användas. Vid bestämning av vindanpassade skydds-
avstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkva-
litet, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.

Fruktträdsspinnkvalster
Dos 20 l/ha i 1 000 l/ha, koncentration 2 l/100 l vatten.

Tidpunkt Behandlas när det finns vinterägg. Från stadie tät klunga 
till rosa blomknopp för äpple och päron eller till foderbladen öppnat 
sig för stenfrukt (BBCH 53–57). 

Päronbladloppa
Dos 20 l/ha i 1 000 l/ha, koncentration 2 l/100 l vatten.

Tidpunkt Första behandling vid kläckning av ägg med en andra 
behandling 2–3 dagar senare (BBCH 53–57).

Vid användning av reducerade vattenmängder är det viktigt att sprut-
tekniken säkrar en god täckning av hela trädet. Håll minst 7 dagars 
avstånd till svampbekämpning. 

I fruktodling skall man inte blanda med svavelhaltiga medel. 

Blandbarhet 
Vid tankblandningar skall varje produkt tillsättas för sig. Tankblandning 
med mer än ett preparat rekommenderas inte. 
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Användningsvillkor enligt GAP

Gröda Skadegörare

Behandling
Dos 

max kg, l/
ha

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Potatis Bladlöss som virusvektorer BBCH 10–89 – 8 7 10 l/ha 200–400 l/ha

Äpple, päron, 
körsbär, plommon Fruktträdsspinnkvalster BBCH 53–57 – 1 – 20 l/ha 1 000–1 500 l/ha

Päron Päronbladloppa BBCH 53–57 – 2 2 20 l/ha 1 000–1 500 l/ha
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Floramite® 240 SC

Vattenmängd 
Vattenmängden måste anpassas efter kulturens höjd och täthet efter-
som det är mycket viktigt att allt bladverk täcks av sprutvätska. Undvik 
lågvolymsprutor. För bästa effekt bör vattnet ha ett pH-värde mellan 5–7.

Blandbarhet
Floramite kan generellt blandas med andra växtskyddsmedel. Men 
vi rekommenderar att man alltid gör en mindre provbehandling för 
att försäkra sig om blandbarhet och tålighet för den kultur som ska 
behandlas innan man sprutar i större skala. 

Resistens
Floramite har en unik kemisk sammansättning som gör att medlet 
fungerar bra även på spinnkvalster som har utvecklat resistens mot 
andra spinnmedel. Men för att förhindra att resistens uppstår även 
mot Floramite är det viktigt att behandla enligt följande:

Behandla max 2 gånger i följd med Floramite (med max 7 dagars mel-
lanrum). Alternera därefter med andra medel med annorlunda verk-
ningssätt.

Planttolerans
Floramite har testats på ett stort antal arter och kulturer utan plant-
skador. Men eftersom tillverkaren inte kan garantera för alla nya kul-
turer och sorter som ständigt tas fram är det viktigt att alltid göra en 
mindre provbehandling innan större partier behandlas. 

Predatorer
Floramite är ofarligt för bin och humlor och dessutom relativt skon-
samt mot nyttodjur (insekter och rovkvalster) och lämpar sig därför 
för användning i IP-odling. 

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster 

Mycket effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster 
– även ägg

Skonsamt mot nyttodjur

Ingen korsresistens med andra spinnmedel

Allmän information
Användningsområde

Mot spinnkvalster i odlingar av prydnadsväxter, plantskolor, jordgubbar 
samt i odlingar av gurka och tomat i växthus. Karenstid: Jordgubbar 3 
dygn, gurka och tomat 1 dygn. 

Registreringsnr. 4832

Verksam beståndsdel Bifenazate 240 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H317/GHS09; H411. Se sida 
73

Förpackning 250 ml 

Lagring Svalt. Undvik frost och direkt solljus

UPMA –

Tillverkare Chemtura Corporation, England

Verkningssätt 
Floramite är ett selektivt medel för kontroll av spinnkvalster. Vid sprut-
ning med Floramite erhålls en snabb kontaktverkande effekt och dess-
utom en god långtidseffekt. Floramite har effekt mot samtliga rör-
liga stadier av spinnkvalster och har dessutom god verkan på äggen. 

Spinnkvalster som träffas av sprutvätskan blir hyperaktiva efter några 
timmar och slutar att äta. De dör inom 3–4 dagar efter behandlingen. 
Effekten är bäst dokumenterad på växthusspinnkvalster (Tetranychus 
urticae). 

Användning
Behandla så snart de första spinnkvalstren upptäcks. Vänta inte tills 
stora populationer har hunnit etablera sig. Upprepa behandlingen 
efter 7 dagar för bästa effekt. Detta är speciellt viktigt i täta kulturer 
där det är svårt att komma åt kvalstren. 

Tomat och gurka
Dos 0,04 % (40 ml till 100 l vatten). Max tillåten vattenmängd med 
den dosen är 2 000 l/ha. 

Lämplig vattenmängd är normalt 1 000–1 500 l/ha. Vattenmängder 
under 1 000 l/ha bör undvikas. Max 2 behandlingar per år.

Prydnadsväxter och plantskolor
Dos 0,04 % (40 ml till 100 l vatten). 

Lämplig vattenmängd är normalt 1 000–1 500 l/ha. Vattenmängder 
under 1 000 l/ha bör undvikas.

Jordgubbar 
Dos 0,4 l/ha. Använd 400–1 000 l vatten/ha. Största vattenmängden 
vid kraftigt angrepp och stor bladmassa. Max 2 behandlingar per år.
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Gröda Skadegörare

Behandling
Dos 

max kg, l/ha Vattenmängd 
Tidpunkt 

(utvecklingsstadie)
Karens, 

dygn
Antal be-

handl.
Intervall, 

dagar

Prydnadsväxter Spinnkvalster Vid angrepp – 2 7 0,6 l 1 000–1 500 l/ha

Plantskolor Spinnkvalster Vid angrepp – 2 7 0,6 l 1 000–1 500 l/ha

Gurka i växthus Spinnkvalster Vid angrepp 1 2 7 0,8 l 1 000–2 000 l/ha

Tomat i växthus Spinnkvalster Vid angrepp 1 2 7 0,8 l 1 000–2 000 l/ha

Jordgubbar i växthus och på friland Spinnkvalster Före och efter skörd 3 2 7 0,4 l 400–1 000 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP
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Frupica® SC

Sprutteknik 
Frupica kan användas med vanlig bredspruta. En god täckning av 
behandlade växtdelar är nödvändig för ett bra resultat. Behandla ej 
i starkt solsken.

Planttolerans
Frupica SC har provats på ett stort antal olika sorter utan problem. 
Frupica kan användas på jordgubbsplantans samtliga utvecklingssta-
dier (Observera dock karenstiden). 

Bredverkande svampmedel till jordgubbar 

Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot 
mjöldagg och svartfläcksjuka

Både kontaktverkande och translaminar effekt

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling får 
ej ske senare än 7 dagar före skörd. 

Registreringsnr. 4781

Verksam beståndsdel Mepanipyrim 440 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H315/GHS08; H351/GHS09; 
H410. Se sida 73

Förpackning 4 x 5 l

Lagring Torrt och svalt. Undvik frost

UPMA  Skogsplantskolor. Se sida 71

Tillverkare Kumiai Chemical Industry Co. Ltd., Japan

Verkningssätt 
Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den 
kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot grå-
mögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöl-
dagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommende-
rade dosen. 

Frupica är kontaktverkande och har även translaminar verkan (god 
inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica både har en före-
byggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögelsvampen.

Användning 
Frupica SC ska användas förebyggande mot gråmögel och mjöldagg. 
Första behandlingen mot gråmögel görs i början av blomningen  
(5–10 % utslagna blommor). Vid användning i mjöldaggskänsliga jord-
gubbssorter ska första behandlingen göras strax före blom.

För att undvika resistensproblem ska Frupica SC användas i ett behand-
lingsprogram tillsammans med andra svampmedel med annorlunda 
verkningsmekanism. Använd inte Frupica mer än två gånger i samma 
behandlingsprogram. 

Dos 0,8–0,9 l/ha. Den högre dosen är nödvändig för god mjöldaggseffekt. 

Vattenmängd 500–1 000 l/ha. 

Gröda Skadegörare

Behandling
Dos 

max kg, l/
ha

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn Antal behandl.

Intervall, 
dagar

Jordgubbar 
på friland

Mjöldagg,  
Gråmögel 

Mjöldagg BBCH 57–61  
(57 = strax före blom)

Gråmögel BBCH 61–66  
(61 = begynnande blom)

7 2 7–14 0,9 l
500–1 000 l/ha 

Bredspruta eller 
bandspruta

Användningsvillkor enligt GAP
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Fungazil® 100

OBS För att ytterligare begränsa riskerna för dem som hanterar med-
let får överföring till betningsmaskin endast ske med ett slutet system.

För betning av utsädespotatis mot olika 
svampsjukdomar 

Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga 
lagringssjukdomar

Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Allmän information
Användningsområde

Mot svampsjukdomar i odlingar av potatis genom betning av utsäde. 
Ej för betning av utsäde till odling av färskpotatis. 

Registreringsnr. 4699

Verksam beståndsdel Imazalilsulfat 135 g/l (varav ren imazalil 100 g/l)

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Fara/ GHS05; H318/ GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 5 l 

Lagring Skall lagras frostfritt

UPMA Gurka i växthus. Se sida 71

Tillverkare Certis

Användning 
Imazalilsulfat 133,55 g/l (varav ren imazalil 100 g/l). 

Fungazil 100 används för behandling av sättpotatis mot silverskorv 
(Helminthosporium Solani), phoma-röta (Phoma Exigua), torröta (Fusarium 
Solani respektive Fusarium Sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum 
Pustulans).

Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband 
med inlagring. Behandling kan också ske vid uppsortering av potatis 
inför våren innan knölarna är väckta.

OBS Knölen måste vara i vilstadium. Inga vita groddar. Behandlad 
potatis får endast användas till utsäde.

Dos Endast en behandling med 150 ml/ton sättpotatis.

OBS Behandlad potatis får bara användas till utsäde.

Fungazil 100 används outspätt och sprutas ut med finfördelande mun-
stycken eller ”spinning disc-system” över det rullband som transpor-
terar potatisen. Det är viktigt att potatisen ”rullar” så att hela knölen 
blir täckt av preparatet. 

Skyddsplåtar eller liknande vid sidan av rullbandet respektive sprut-
munstyckena förhindrar avdrift och ger en jämnare beläggning. 

Potatisen bör vara så ren och fri från jord som möjligt. Fungazil 100 
kan också spädas med vatten, max 1 l/ton potatis.

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos 
max 

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal be-
handl.

Intervall, 
dagar

Potatis Svampsjukdomar Betning – 1 – 150 ml/ton

Användningsvillkor enligt GAP
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Goltix® WG
Jord och bladverkande ogräsmedel till 
jordgubbar, betor och plantskolor 

Bredverkande ogräsmedel till groende ogräs och 
ogräs i hjärtbladsstadiet

Specialformulering till jordgubbar

Allmän information
Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av betor och jordgubbar samt i plantskolor. 

Registreringsnr. 3297

Verksam beståndsdel Metamitron 70 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H302/GHS09; H400. Se sida 
73

Förpackning 4 x 5 kg

Lagring Torrt och svalt. Förvaras i låst utrymme och 
oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livs-
medel och djurfoder

UPMA Spenatfröodling. Se sida 71

Tillverkare ADAMA Solutions for Agriculture Ltd.

Verkningssätt
Goltix WG är både systemiskt- och kontaktverkande och används på 
växande ogräs. Metamitron som tas upp genom rötterna transporte-
ras med saften upp genom plantan medan metamitron som tas upp 
genom bladen inte transporteras i plantan.

Metamitron blockerar fotosyntesen och hos känsliga plantor vissnar 
bladen med början mellan nerv och bladkant för att till sist helt vissna 
ned och dö. Mindre känsliga plantor inaktiverar metamitron omedel-
bart efter upptaget.

Användning 
Goltix WG har effekt på följande ogräs: 

Mycket god effekt mot God effekt mot
Baldersbrå Etternässla Blåklint Dån
Förgätmigej Gulsporre Groblad Hönsarv
Gullkrage Kamomill Jordrök Korsört
Lomme Mjölktistel Nattskatta Raps
Målla Penningört Trampört Veronika
Pilört Plister Viol Våtarv
Svintistel Vallmo Åkerrättika Åkersenap
Vitgröe Åkerkulla
Åkerspergel

Behandling ska göras när ogräset är på groddstadiet. Om ogräset 
vid besprutningstidpunkten har börjat utveckla blad kan effekten av 
behandlingen vara osäker. Bästa effekt uppnås vid hög jord- och luft-
fuktighet (helst temp över 15 °C). För effektens skull är det dock vikti-
gare att behandling görs vid rätt utvecklingstidpunkt för ogräset sna-
rare än då rätt fuktighetsförhållanden råder i jorden.

Jordartens betydelse
Använd inte Goltix på jordar vars mull- och/eller lerhalt understiger 2 
respektive 10 %. Bäst effekt erhålls om jorden är jämn och utan jordkokor.

Restriktioner
Goltix WG som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda 
försök med socker- och foderbetor inte visat några skadeverkningar och 
kan anses som mycket säkert att använda. Omsådd på Goltixbehandlade 
fält kan ske med betor. Efter plöjning kan även majs, potatis eller åker-
bönor sås på fältet, samt stråsäd på hösten. 

Spruta inte vid starkt solsken och temperaturer över 25 °C eller vid 
starka temperaturväxlingar mellan dag och natt (nattfrost). Detta gäl-
ler särskilt om blandning sker med fenmedifamprodukter (t ex Betanal 
Power). Efter en period med regnigt och svalt väder och omslag till 
värme uppskjuts sprutningen ett par dagar Goltix WG har ingen effekt 
på kvickrot, tistel och annat rotogräs där tillväxten sker från roten.

Resistensrisk
Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. 
Ingen verifierad ogräsresistens mot metamitron har påvisats i Sverige, 
men var uppmärksam om oväntat dåliga effekter mot normalt käns-
liga ogräs fås. 

För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:

•  Anpassa doseringen efter situation (väder, ogrässtorlek)
•  Kör mot små nyuppkomna ogräs (känsligaste stadiet)
•  Blanda olika produkter
•  Använd den bästa spruttekniken

Dos, vattenmängd och behandlingstidpunkt
Tillsats av Superolja och fenmediphamprodukter förstärker effekten vid 
sprutning efter ogräsens uppkomst. Säkrast effekt uppnås när ogrä-
sen är i hjärtbladstadiet.

Blandningar
Blandning med Beta-Baytroid är möjligt. Blandning med övriga insekts-
medel avrådes. Tillsats av manganpreparat ar möjlig till blandningen 
Goltix + Superolja.

Följ rekommendationerna i tabellerna och texten nedan. Kontrollera 
effekten genom att lämna en yta på minst 25 m2 i fältet.

Vattenmängd 150–200 l/ha.
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I etablerade fält där ogräsbekämpning med jordherbicid har gjorts 
på hösten rekommenderas en kompletterande vårbehandling med 
Goltix WG. 

Dos 2 kg.

Tillsats av vegetabilisk olja förstärker effekten vid sprutning efter ogrä-
sens uppkomst.

Höstbehandling, etablerade fält
Behandling görs lämpligen i september-oktober. 

Dos 2–3 kg. 

Vid tankblandning med annan lämplig herbicid använd dos 1,5–2 kg/ha

Vår- och sommarplanterade fält
Behandla ca 14 dagar efter planteringen med 0,5–1,0 kg + annan lämp-
lig herbicid. Vid behov upprepa behandlingen.

Vid höstplantering (september eller senare) eller under förhållanden 
då plantorna haft svårt att etablera sig tillfredsställande avrådes från 
att använda Goltix.

Behandlingsrekommendationer, jordgubbar
Använd ej Goltix WG på mullfattiga sandjordar (mindre än 2 % mull-
halt) med en lerhalt som understiger 10 %. 

Torka kan reducera effekten. Spruta tidigt på morgonen när fuktig-
heten är högre.

Om plantorna börjat grönska får behandling aldrig ske i perioder med 
risk för nattfrost

Undvik höga doser med Goltix om fälten ska plasttäckas på våren. 

Behandla ej plantproducerande fält på våren.

Plantskolor
Behandling kan göras på plantor i vintervila (ej vegeterande) eller som 
avskärmad behandling. Använd på ogräsfri jord eller då ogräsen befin-
ner sig på hjärtbladsstadiet.

Dos 2–4 kg.

Spridningsteknik
Använd 150–200 liter vatten vid användning av bomspruta och 100–
125 vid bandsprutning. 

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vind-
avdrift. Följ rekommendationerna enligt broschyren ”Hjälpreda för 
bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lant-
bruksspruta med bom”. Sprutan skall vara funktionstestad och rätt 
kalibrerad för bästa resultat.

Sockerbetor och foderbetor
Behandling 11

Behandling 2–32

Före uppkomst Ogräsens tidiga 
hjärtbladsstadium

2–3 kg Goltix
Vid uppkomna ogräs 
tillsätt 0,5–1 l Super-
olja/ha

1,0–2,0 kg Goltix
+

0,4–0,5 l Betanal/ 
Kemifam Power + 

0,3–0,5 l Superolja/ha

1–1,5 kg Goltix
+

0,4–0,6 l Betanal/ 
Kemifam Power + 

0,3–0,5 l Superolja/ha
1 Använd den högre doseringen på fält med riklig förekomst av vitgröe, 
baldersbrå eller kamomill
2 En del ogräs har skadats men ej dött, andra har kommit upp senare. Påbörja 
sprutning så snart en ny ogräsgeneration befinner sig i hjärtbladstadium.

OBS Maxdosen är 6 kg Goltix/ha och säsong.

Bandsprutning kan användas vid sådd eller efter betornas uppkomst. 
Dosen anpassas med hänsyn till bandbredd och radavstånd enligt 
formeln:

bandbredd i cm 
------------------------ x hektardosen
radavstånd i cm

Rödbetor
Behandling 11

Behandling 2–32

Före uppkomst Ogräsens tidiga 
hjärtbladsstadium

2–3 kg Goltix
Vid uppkomna ogräs 
tillsätt 0,5–1 l Super-
olja/ha

1–2 kg Goltix 1,5–2 kg Goltix

1 Använd den högre doseringen på fält med riklig förekomst av vitgröe, 
baldersbrå eller kamomill
2 En del ogräs har skadats men ej dött, andra har kommit upp senare. Påbörja 
sprutning så snart en ny ogräsgeneration befinner sig i hjärtbladstadium

OBS! Maxdosen är 6 kg Goltix/ha och säsong.

Goltix WG bör ingå med reducerade doser i ett behandlingsprogram med 
andra herbicider för att ge bästa effekten mot t ex snärjmåra och åkerbinda.

Jordgubbar
Vårbehandling, etablerade fält 
I väletablerade fält där ogräsbekämpning med jordherbicid inte har 
gjorts på hösten rekommenderas en tidig vårbehandling med Goltix 
WG innan jordgubbsplantorna börjat växa. 

Dos 3–4 kg.

Gröda Ogräs

Behandling
Dos 

max kg/ha
Vattenmängd och 
spridningsmetod 

Tidpunkt BBCH, 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behand.

Intervall, 
dagar

Betor Örtogräs 0–18 Styrd av sista 
beh. tidpunkt 1–3 5–21

3 kg per  
tillfälle,

6 kg per säsong 

150–200 l/ha  
Bomspruta

Etablerade 
jordgubbar på våren

Örtogräs 
Vitgröe

0 (innan plantorna 
börjat växa) -”- 1–2

4 kg per tillfälle,

6 kg per säsong
150–200 l/ha  
Bomspruta

Nyplaterade 
jordgubbar

Örtogräs 
Vitgröe

14 dagar efter  
plantering -”- 1–2 30 1 kg per tillfälle,  

2 kg per säsong
150–200 l/ha  
Bomspruta

Plantskolor Örtogräs 
Vitgröe

Ej vegeterande  
plantor eller avskärmad 

behandling
1 4 kg 150–200 l/ha  

Bomspruta

Användningsvillkor enligt GAP
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Milbeknock®
Effektivt medel mot växthusspinn och 
minerare 

Effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även 
ägg

Stark kontaktverkande ”knock-down”-effekt

Translaminar verkan – tränger in i bladen

Allmän information
Användningsområde

Mot kvalster och minerare i odlingar av prydnadsväxter i växthus. 

Registreringsnr. 4928

Verksam beståndsdel Milbemectin 9,3 g/l. Innehåller även lacknafta 
10–25 % samt cyclohexanon 10–25 %

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS02; H226/GHS08; H304/GHS09; 
H410. Se sida 73

Förpackning 1 l

Lagring Svalt. Undvik frost och direkt solljus

UPMA –

Tillverkare Mitsui Chemicals Agro Inc., Japan

Verkningssätt
Milbeknock har en translaminar verkan, dvs det kan transporteras från 
bladsida till bladsida, men är inte systemiskt. Verkningssättet är både 
via kontakt och födointag, och karakteriseras av en stark ”knock down”-
effekt. Milbeknock har även en god långtidsverkan.

Användning
Milbeknock har effekt på växthusspinnkvalster och minerarflugans 
larver. Medlet är effektivt mot samtliga utvecklingsstadier hos spinn-
kvalster, från ägg till vuxna. 

Eftersom Milbeknock är kontaktverkande är det viktigt att sprutningen 
utförs noggrant, så att alla relevanta plantdelar täcks med sprutvät-
ska. Använd en vattenmängd som säkrar en full täckning av plantorna.

Milbeknock ska användas max två gånger per kulturomgång. Vid upp-
repad behandling beräkna 7–10 dagar mellan behandlingstillfällena.

Mot växthusspinnkvalster
Behandla vid begynnande angrepp. Dos 0,05 % (50 ml i 100 l vatten)

Mot minerarflugans larver 
Behandla så snart angrepp konstateras. Dos 0,1 %.

Blandningar
Blandning med andra medel har inte testats och rekommenderas där-
för inte. 

Planttolerans
Milbeknock är generellt ett skonsamt medel och har testats på ett 
stort antal arter och kulturer utan skador. Men eftersom tillverkaren 
inte kan garantera för tåligheten i alla nya kulturer och sorter, är det 
viktigt att utföra en provsprutning på ett mindre antal plantor innan 
större partier behandlas. 

Resistens
För att undvika uppförökning av resistenta insektsstammar är det vik-
tigt att växla mellan medel med olika verkningsmekanismer. 

Verksamma beståndsdelen milbemektin tillhör samma kemiska klass 
som t ex abamektin. Någon korsresistens mellan dessa två har ännu 
inte kunnat påvisas, men risken kan inte uteslutas. 

Nyttoinsekter
Milbeknock är skonsamt eller relativt skonsamt för nyttoinsekter. Ibland 
kan en tillfällig nedgång i populationen ses omedelbart efter behand-
lingen. Rovkvalster påverkas dock väsentligt. 
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Mospilan SG®
Mospilan SG är ett insektsmedel mot 
rapsbaggar i raps och rybs och mot löss i 
frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis 

Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot 
bladlöss, ullöss, gallmyggor, rapsbaggar och minerare

Nu i ny dammfri formulering

Allmän information
Användningsområde

Mot skadeinsekter i odlingar av äpple, päron, körsbär, raps, rybs, pota-
tis, sallat på friland, samt i prydnadsväxter. Behandling får ej ske senare 
än 14 dagar före skörd av äpple, päron, körsbär och sallat. Behandling 
av raps och rybs får ej ske efter blomning. Behandling i potatis får inte 
ske senare än 3 dagar före skörd.

Registreringsnr. 4739

Verksam beståndsdel Acetamiprid 20 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H302/GHS09; H410. Se sida 
73

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten 
originalförpackning. Förvaras i låst utrymme 
och oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från 
livsmedel och djurfoder.

UPMA Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savojkål, 
spetskål samt brysselkål, gurka i växthus. Se 
sida 71

Tillverkare Nippon Soda Co., Japan

Verkningssätt 
Mospilan är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantde-
lar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex bladlössen sitter. 
Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan. 

Den verksamma beståndsdelen acetamiprid tillhör gruppen neoniko-
tinoider och påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem. 

Användning
Raps och rybs
Rapsbaggar 
Dos 200 g/ha.

Behandlingstidpunkt Fram till och med blom. Stadie 69.
Max en behandling per säsong.

Potatis
Bekämpar bladlöss, stritar och andra skadeinsekter i potatis. Stritar 
bekämpas cirka två veckor efter inflygning är konstaterad. Bladlöss och 
stinkfly bekämpas så snart betydande angrepp syns på potatisbladen.

Dos 150–250 g/ha. Max en behandling per säsong.

Äpple
Röd och grön äpplebladlus m fl. behandla så snart angrepp upp-
täcks. Lämplig behandlingstidpunkt är stadie sen ballong samt ome-

delbart efter blom. OBS Mospilan är inte temperaturberoende, dvs 
effekten är mycket god även vid lägre temperaturer. 

Ullus behandla två till tre veckor efter det att nymferna börjat kläckas. 
Mospilan har då både en kurativ effekt och en långtidseffekt.

Fickminerarmal bekämpa larverna innan de hunnit förpuppa sig 
(använd ev prognos).

Vid behandling med Mospilan erhålls även en kontaktverkande sido-
effekt på stinkflyn (unga nymfer) och på nykläckta larver. 

Dos 250 g/ha Max 2 behandlingar per säsong. Vid behov tillsätt vät-
medel. Silwet Gold kan användas före kartbildning. 

Päron
Bladlöss behandla så snart angrepp upptäcks före eller efter blom. 

OBS Mospilan är inte temperaturberoende, dvs effekten är mycket 
god även vid lägre temperaturer. 

Pärongallmygga vid förväntat angrepp (kraftig svärmning) behand-
las först på stadie sen ballong och därefter görs en behandling på fal-
lande blom. 

Äggen kläcks i slutet av blomningen, och preparatet måste finnas på 
plats så snart larverna börjar äta. 

Vid behandling med Mospilan erhålls även en kontaktverkande sido-
effekt på unga nymfer av päronbladloppa och stinkflyn.

Dos 250 g/ha Max 2 behandlingar per säsong. Vid behov tillsätt vät-
medel. Silwet Gold kan användas före kartbildning.

Körsbär
Bladlöss behandla så snart angrepp upptäcks före eller efter blom.

Körsbärsfluga behandla när bären börjar skifta färg.

Dos 250 g/ha (vid normalvattenmängd 1 000 l/ha). 

Sallat på friland
Sallatsbladlus, persikobladlus m fl – behandla så fort angrepp upp-
täcks. Sallatsbladlusen kan vara svår att upptäcka eftersom den kry-
per in till tillväxtpunkten i sallatshuvudet.

OBS Mospilan är inte temperaturberoende, dvs effekten är mycket 
god även vid lägre temperaturer.
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Dos 250 g/ha. Max 2 behandlingar per kulturomgång. Vid behov till-
sätt vätmedel. 

Prydnadsväxter
Bladlöss 0,025 % (25 g till 100 l vatten).

Vita flygare 0,05 % (50 g till 100 l vatten).

Vid behov upprepa behandlingen. Max två behandlingar per säsong.

Planttolerans
Mospilan har testats på ett stort antal arter och kulturer utan plant-
skador. Men eftersom tillverkaren inte kan garantera för alla nya kul-
turer och sorter som ständigt tas fram är det viktigt att alltid göra en 
mindre provbehandling innan större partier behandlas.

Väderförhållande
Mospilan är regnfast två timmar efter behandling. Effekten av en 
behandling är inte temperaturberoende eller beroende av någon 
specifik luftfuktighet. 

Blandbarhet
Mospilan är blandbart med Amistar, Ammonsulfat, Bor, Fastac, Focus 
Ultra, Fox, Mantrac, Matrigon, Mavrik, Molytrac, Select , Sumi Alpha 5 
FW , bladmögelpreparat och mikronäringsämnen.

Resistens
För att undvika uppbyggnad av resistenta insektsstammar, framförallt 
i sallat och prydnadsväxter, är det viktigt att växla mellan olika medel 
med olika verkningssätt och olika kemiska strukturer. Observera att 
verksamma beståndsdelen i Mospilan, acetamiprid, tillhör gruppen 
neonikotinoider, och korsresistens med andra medel i samma grupp 
kan därför ej uteslutas

Predatorer
Mospilan är relativt skonsamt mot rovkvalster men kan vara skadligt 
för andra nyttodjur som t ex Encarsia och Aphidius. 

Vid sprutning i fruktodling kan ett skyddsavstånd på 5 meter från 
odlingens yttre gräns underlätta för en återinflygning av nyttodjur. 
Mospilan är inte klassat som bifarligt men vi avråder ändå från behand-
ling med Mospilan under blomning i frukt. 

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos 
max kg, l/ha

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Äpple Skadeinsekter

57–59 (ballong)

71–79 (efter blom, 
fruktutveckling)

81–85 (glatt frukt)

14 2 20–30 0,25 kg 500–1 500 l/ha

Päron Skadeinsekter

57–59 (ballong)

71–79 (efter blom, 
fruktutveckling)

81–85 (glatt frukt)

14 2 20–30 0,25 kg 500–1 500 l/ha

Körsbär Skadeinsekter

57–59 (ballong)

71–79 (efter blom, 
fruktutveckling)

81–85 (bären skiftar färg)

14 1 0,25 kg 500–1 500 l/ha

Sallat på friland Skadeinsekter 41–48 (planttillväxt) 14 2 7 0,25 kg 500 l/ha

Prydnadsväxter 
i växthus och på 
friland

Skadeinsekter Vid angrepp - 2 0,5 kg/ha 1 000 l/ha

Potatis Skadeinsekter Vid angrepp 3 1 0,25 kg 200–600 l/ha

Raps, ryps Skadeinsekter
51–69 (synliga 

blomknoppar t o m 
blomning)

- 1 0,20 kg 200–600 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP



33© Copyright 2015  – 2014-11-17 – 21.25 Nordisk Alkali AB

NA Avdunstningsskydd

Allmän information
Användningsområde

Mot avdunstning och uttorkning av växter och grönytor.

Verksam beståndsdel Styren-butadien polymer 480 g/l 
Innehåller även alkoholetoxylat 1–10 %

Klassificering/ 
märkning

Fara/GHS05; H318. Se sida 73

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

Tillverkare De Sangosse

Verkningssätt
Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmole-
kyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.

Användning som avdunstningsskydd
Mot sommartorka och vinterskador
Skyddar träd, buskar, barrväxter, perenner, ettåriga växter, golfgreener 
och andra grönytor mot avdunstning och uttorkning. Särskilt viktigt 
vid nyplantering, tills plantorna rotat sig på den nya växtplatsen, eller 
vid risk för vinterskador eller saltskador. 

Medlet sprutas på bladverk, stammar, grenar och eventuella blom-
mor med en finfördelande spruta tills alla ytor är täckta Efter utsprut-
ning blir behandlade ytor vitfärgade, men färgen försvinner helt efter 
upptorkning.

Plantering Skyddar alla nyplanterade växter från alltför stark avdunst-
ning tills nya sugrötter vuxit fram.

Sommartorka Skyddar växter vid extrem torka och höga temperaturer.

Vinterskador På vintergröna buskar, barrträd och grönytor uppstår 
skador framförallt vid låga temperaturer och stark blåst. Behandla hela 
busken/trädet dels på senhösten innan vintern sätter in och dels i febr–
mars. Efter behandling blir behandlade ytor vitfärgade, men färgen 
försvinner helt efter upptorkning.

Blåfärgade barrväxter bör ej behandlas.

Grönytor behandlas på senhösten eller tidig vår. 

Träd, buskar, barrväxter, perenner, ettåriga 
växter 
Dos Produkten används normalt i 10 % koncentration (1 l preparat i 
10 l vatten). 

Grönytor 
Dos 1 l/100 l vatten till 1 000 m2.

Användning som vidhäftningsmedel
Produkten kan även användas tillsammans med kontaktverkande växt-
skyddsmedel för att förbättra vidhäftningsförmågan vid regn eller bevatt-
ning. Produkten är regnfast efter intorkning (ca 30–60 min efter att 
utsprutning gjorts).

På växande grödor och grönytor 
Dos 1,0–1,5 dl/100 l sprutvätska.

Sprutning kan endast göras vid temperaturer över fryspunkten samt 
vid torr väderlek. Vid tillredning av sprutvätskan i kallt väder kan varmt 
vatten (ej hett) användas för att underlätta tillredningen.

OBS Skölj omedelbart sprutan omsorgsfullt med vatten efter användning. 

Ger bra skydd mot uttorkning vid plante
ring, sommartorka och vinterskador

Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning 
med kontaktverkande växtskyddsmedel
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Nautius skall inte användas i grödor med insådd av gräs, klöver, balj-
växter eller annan bredbladig gröda. 

Blandbarhet 
Vid blandning ska Nautius tillsättas först och vara helt upplöst innan 
andra medel tillsätts. Nautius är fysikaliskt blandbar med de flesta 
bekämpningsmedel på marknaden. Vid tveksamma fall rekommen-
deras en testblandning i hink. Vid blandning med stråförkortare skall 
vätmedel ej användas. 

Effekt
God effekt uppnås på baldersbrå, kornvallmo, lomme, pipdån, spill-
raps, svinmålla, våtarv och åkerförgätmigej. Måttlig effekt uppnås på 
nävor, rödplister, trädgårdsveronika och åkerbinda. Effekten på snärj-
måra och åkerviol är inte tillräcklig utan passande blandningspartner. 

Nautius
Mot örtogräs i odlingar av vete, råg, rågvete, 
korn och havre med eller utan gräsinsådd. 
Endast vårbehandling 

Bredverkande lågdospreparat mot örtogräs

Hämmar ogrästillväxt snabbt efter applicering

Allmän information
Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.
Registreringsnr. 5113

Verksam beståndsdel Tifensulfuronmetyl 400 g/kg  
Tribenuronmetyl 150 g/kg

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 300 g

Lagring Frostfritt

UPMA –

Tillverkare Rotam

Verkningssätt 
Nautius är ett systemiskt ogräsmedel som transporteras snabbt inom 
plantan och hämmar tillväxten inom timmar efter applicering, och där-
med påverkas även ogräsets konkurrensförmåga med grödan. 

Många ogräs visar tydliga färgförändringar efter applicering, men tid-
punkten då dessa kan ses kan variera mellan arter och beror även på 
väderlek. Det kan ta upp till 4 veckor innan full effekt syns i fältet. De 
ogräs som inte dör helt är oftast så tillbakasatta att de inte konkurre-
rar effektivt med grödan. 

Användning 
Endast för vårbehandling. Applicering av Nautius är mest effektiv när 
den görs på små ogräs i aktiv tillväxt, och då plantorna täcks väl av 
sprutvätska. Större ogräs kan vara mer svår bekämpade. Behandling 
kan göras på alla typer av jordar, men om jorden är mycket torr kan 
det försämra medlets effekt. Mycket regn efter behandlingen kan även 
påverka effekten negativt. Optimal effekt kräver 1–2 timmars uppe-
håll efter applicering. 

Dos 15–20 gr/ha, tillsats av vätmedel rekommenderas.

Antal behandlingar 1 gång per gröda, endast vårbehandling. 

Vattenmängd 200–400 l/ha

Tidpunkt Vårsäd från 3:e bladet till fullt synligt flaggblad, BBCH 13–39. 
Höstsäd från 1:a sidoskott till fullt synligt flaggblad, BBCH 20–39.

Optimala verkningsförhållande 
Behandling bör inte ske tidigare än 7 dagar efter vältning. Behandling 
vid torra förhållanden kan försämra resultatet.

Restriktioner
Nautius skall inte användas på grödor som lider av stress pga. torka, 
översvämning, låg temperatur, sjukdomsangrepp eller näringsbrist.

Selektivitet
Vid vissa betingelser kan ljusfärgning av grödan uppkomma, detta 
påverkar inte skörden. Nordisk Alkali avråder behandling av havre-
sorten Matilda som i vissa förhållanden kan vara känslig. 

Insådd
Gräsinsådd kan under insåningsåret behandlas med Nautius. Behandling 
under skördeåret är inte tillåten. Ängssvingel är den känsligaste gräs-
arten och kan påverkas.

Efterföljande grödor
På hösten, samma kalenderår, kan enbart stråsäd, oljeväxter eller gräs 
sås. Efterföljande år finns inga begränsningar. 
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Gröda Skadegörare

Behandling

Dos 
min–max

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt  
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Höstvete, höstkorn, råg, rågvete Örtogräs BBCH 20–39 – 1 – 15–20 g 200–400 l/ha

Vårkorn, vårvete, havre Örtogräs BBCH 13–39 – 1 – 15–20 g 200–400 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP

Resistens (resistensrisk resistensstrategi)
De aktiva substanserna i Nautius är båda sulfunylureor som tillhör 
gruppen ALS-inhibitorer (HRAC grupp B). Korsresistens förekommer 
mellan alla produkter som tillhör denna grupp. 

När ogräsmedel med samma verkningssätt används år efter år på 
samma fält kan vissa ogräs bli mindre känsliga för medlet. 

Ett ogräs bedöms som resistent om det överlever en korrekt appli-
cerad dos av ogräsmedlet. En strategi för att förebygga och hantera 
resistens skall tas fram och följas. 

Utveckling av resistens kan undvikas eller fördröjas genom att variera 
eller använda medel som verkar på olika sätt, man kan även tankblanda 
med produkter innehållande aktiva substanser med annat verkningssätt. 

Upptäcks resistens är det viktigt att använda produkter med annat verk-
ningssätt. Varierad växtföljd, innehållande både vår- och höstsådda 
grödor, samt jordbearbetning kan också hjälpa till att motverka upp-
komsten av resistens. Mer information kring resistens mot bekämp-
ningsmedel samt hur den förebyggs finns på Växtskyddscentralernas 
hemsida. 



36  © Copyright 2015 – 2014-11-17 – 21.25Nordisk Alkali AB

Nissorun®
Kontaktverkande medel mot spinnkvalster 

God effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster

Skonsamt mot nyttodjur

Allmän information
Användningsområde

Mot spinnkvalster i odlingar av frukt, växthusgurka och tomat samt 
efter skörd i odlingar av jordgubbar. Behandling av växthusgurka och 
tomat får endast ske i samband med biologisk bekämpning. 
Högsta tillåtna dos 1 kg/ha och behandling i odlingar av frukt, växthus-
gurka och tomat. 
Behandling i odlingar av frukt får högst ske en gång efter blomning 
och ej senare än 30 dagar före skörd. 
Behandling av växthusgurka och tomat får utföras högst två gånger 
och ej senare än tre dagar före skörd.

Registreringsnr. 3826

Verksam beståndsdel Hexytiazox 10 vikt-%

Behörighetsklass 1 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt och svalt samt åtskilt från födoäm-
nen och utsäde

UPMA Frilandsgurka, jordgubbar före skörd, 
plantskolor, prydnadsväxter. Se sida 71

Tillverkare Nippon Soda Co., Ltd.

Verkningssätt 
Nissorun är ett mag- och kontaktverkande preparat med mycket god 
effekt på ägg och ungstadier av spinnkvalster. Vuxna djur dör inte men 
lägger ej kläckningsdugliga ägg. 

Användning
Fruktodling  mot rött spinn
Dos 1 kg/ha. Behandla när ca 80 % av vinteräggen har kläckts.
Alternativ En behandling under sommaren med 1 kg/ha. Karenstid 
30 dagar. 
Vattenmängd 400 l/ha. Ju större vattenmängd, desto säkrare effekt.

Jordgubbsodling 
Mot växthusspinnkvalster
Vid begynnande angrepp eller tidigast efter skörd. 
Dos 0,5–0,75 kg/ha. 
Vattenmängd 500–1 000 l/ha. Det är viktigt att vätskemängden säk-
rar en god och effektiv täckning av plantorna.

Tomat och gurkodling under glas 
Mot växthusspinnkvalster
Behandla vid begynnande angrepp. Spruta så att bladen blir helt täckta 
med sprutvätska. 

Dos 1 kg/ha eller 100 gram/1 000 m2. 

Vid en vätskemängd på 200 l/1 000 m2 blir doseringen 0,05 %.

Nyttoinsekter
Nissorun är skonsamt mot predatorer, nyttoinsekter och bin. 

Resistensstrategi
Upprepade behandlingar med preparat med samma verkningssätt 
kan leda till uppbyggd resistens. Föra att undvika detta bör Nissorun 
endast användas en gång per säsong i frukt och jordgubbar och två 
gånger per kulturomgång i gurka och tomat.

Regn efter behandling
Har preparatet hunnit torka in på bladen efter sprutningen påver-
kas inte effekten väsentligt av regn. Optimal effekt uppnås sex tim-
mar efter behandling.

Blandbarhet
Nissorun kan blandas med de flesta insekts- och svampmedel. Gör 
dock alltid en provsprutning först eller kontakta din rådgivare om ett 
nytt medel ska användas.

Gröda Skadegörare

Behandling
Dos 

max kg, 
l/ha

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt  
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Äpple, päron, plommon, körsbär Spinnkvalster Vid angrepp 30 1 – 1 kg 400 l/ha

Jordgubbar Spinnkvalster Efter skörd – 1 – 0,75 kg 500–1 000 l/ha

Tomat och gurka i växthus Spinnkvalster Vid angrepp 3 2 1 kg 1 000–2 000 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP
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Prolectus®
Mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar i 
växthus 

Både förebyggande och kurativ effekt

Kort karenstid

Allmän information
Användningsområde

Mot gråmögel i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurk-
växter med ätligt skal och jordgubbar. Behandling får ej ske senare än 
1 dygn före skörd. 

Registreringsnr. 5185

Verksam beståndsdel Fenpyrazamin 500 g/kg

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 1 kg

Lagring Mörkt, svalt och frostfritt

UPMA –

Tillverkare Sumitomo Chemical Agro S.A.S.

Verkningssätt
Kontaktverkande och translaminar verkan.

Användning
Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växt-
husodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, 
tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både före-
byggande, kurativ och translaminar aktivitet. Prolectus angriper grå-
mögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och mycelietill-
växt och har även vissa anti-sporulerande egenskaper. Prolectus ska 
användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögel-
medel med annorlunda verkningsmekanism.

Tomater, aubergine, paprika och gurkväxter 
med ätligt skal i växthus
Prolectus kan användas maximalt 3 gånger vid angrepp av gråmögel. 
Karenstiden är 1 dag. Intervallen mellan behandlingarna (10–14 dagar) 
ska anpassas till smittotrycket och plantornas tillväxt. 

Dos 80–120 g/100 l vatten (0,08–0,12 %). Maximal dos är 1,2 kg/ha per 
behandlingstillfälle och får inte överskridas. Anpassa vattenmängden 
efter gröda och plantstorlek. 

Jordgubbar i växthus
Prolectus kan användas maximalt 3 gånger vid angrepp av gråmögel. 
Karenstiden är 1 dag. Intervallen mellan behandlingarna (7–14 dagar) 
ska anpassas till smittotrycket och plantornas tillväxt. 

Dos 1,2 kg/ha eller 120 g/1 000 m2. Anpassa vattenmängden efter 
lokala förhållanden. 

Resistensstrategi
Prolectus tillhör FRAC-grupp 17 som värderas att ha en låg till medel-
hög risk för utveckling av resistens. För att undvika utveckling av resis-
tens får Prolectus maximalt användas två gånger i följd. Därefter ska 
det användas ett annat medel med annorlunda verkningsmekanism, 
innan Prolectus kan användas igen.

Nyttoinsekter
Prolectus är generellt skonsamt mot nyttodjur och kan användas i 
integrerad produktion.

I tester har Prolectus varit skonsamt mot bl a följande nyttodjur: 
Chrysoperla carnea, Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus, Macrolophus 
caliginosus, Nesidiocoris tenuis, Orius laevigatus och Typhlodromus pyri.

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos 
max kg, l/ha Spridningsmetod

Tidpunkt  
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Tomat, aubergine, 
paprika, gurkväxter med 
ätligt skal

Gråmögel
61–87 

(från begynnande 
blomning fram till skörd)

1 3 10–14 0,8–1,2 kg Sprutning

Jordgubbar i växthus Gråmögel
61–87 

(från begynnande 
blomning fram till skörd)

1 3 7–14 1,2 kg Sprutning

Användningsvillkor enligt GAP
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Proplant®
Svampmedel mot förökningssvampar och 
bladmögel 

Effektivt, systemiskt medel mot jordburna 
skadesvampar och bladmögel

Vid sådd, stickning och omplantering

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomat och prydnadsväxter i 
växthus samt i odlingar av sallat i växthus och sallat på friland. Behand-
ling får ej ske senare än 3 dagar före skörd i gurka och tomat, 7 dagar 
före skörd i sallat på friland samt 21 dagar före skörd i sallat i växthus.

Registreringsnr. 4655

Verksam beståndsdel Propamokarb (HCl) 722 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H317. Se sida 73

Förpackning 1 l

Lagring Svalt men frostfritt

UPMA –

Tillverkare Agriphar

Verkningssätt 
Proplant är ett systemiskt svampmedel mot jordburna skadesvam-
par som t ex. Pythium och Phytophtora. Proplant upptas huvudsak-
ligen via plantornas rötter. 

Prydnadsväxter i växthus
Krukväxter, utplanteringsväxter, plantskole kulturer
Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd och stickning:

Omedelbart före sådd vattna med 5–10 ml Proplant i 3–6 l vatten/m2 
(= 0,15 % lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten). 

Omedelbart före stickning vattnas med 5–10 ml Proplant i 3–6 l vat-
ten/m2 (=0,15 % lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten) eller 100 ml 
av 0,15 % lösning per 11 cm kruka.

Mot Pythium och Phytophtora
Rotade småplantor: Omedelbart före inkrukning eller utplantering 
genomvattnas krukorna med 0,15 % lösning (150 ml/100 l vatten).

Efter inkrukning: Vattna med 0,15 % lösning. Beräkna ca 100 ml vätska 
per 11 cm kruka. 

Behandla max 2 gånger per kulturomgång med minst 7 dagars mel-
lanrum mellan behandlingarna.

Mot Peronospora (bladmögel)
Spruta med 0,15 % lösning. Skölj efter med rent vatten. Behandla max 
2 gånger per kulturomgång med minst 7 dagars mellanrum mellan 
behandlingarna.

Undvik spill på växternas bladverk. Känsliga plantor ska sköljas över 
med rent vatten efter behandlingen.

Sallat i växthus eller på friland
Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd:

Vattnas omedelbart före sådd med 5–10 ml Proplant i 3–6 l vatten/m2 
(= 0,15 % lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten). 

Mot sallatsbladmögel (Bremia lactucae)
Spruta 1,5 l Proplant i 800–1 200 l vatten/ha. Behandla strax efter utplan-
tering, upprepa ev efter ca 10 dagar med samma dosering. Behandla 
max 2 gånger per kulturomgång. 

Användning
Behandling med Proplant bör göras vid varje omplantering samt efter 
behov under plantornas tillväxt. Eftersom Proplant upptas huvudsak-
ligen via rötterna är det viktigt att medlet utvattnas/utsprutas på ett 
sådant sätt att det snabbt kommer i kontakt med rötterna. Behandla 
inte på uttorkad jord. Tillse att fuktigheten är god efter behandling.

Skador
Normalt skadar droppar av en 0,15 % lösning ej plantorna, men på 
känsliga plantor rekommenderas en eftersköljning med rent vatten 
omedelbart efter en behandling. 
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Gurka och tomat i växthus
Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd: 

Omedelbart före sådd vattnas med 5–10 ml Proplant i 3–6 l vatten/m2 
(=0,15 % lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten). 

Mot Pythium och Phytophtora
Vattna med 0,1 % (100 ml/100 l vatten eller 2 l/2 000 l vatten/ha) och 
använd 100 ml vätska per planta omedelbart efter utplantering. Tillse 
att stambasen blir ordentligt indränkt. Behandla max 2 gånger per 
kulturomgång med minst 7 dagars mellanrum.

Ovanstående behandling kan även utföras via droppbevattningen. 
Använd 2 l Proplant/10 000 l vatten (0,02 %) och beräkna 0,5 l vätska 
per planta.

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos 
max kg, l/ha

Spridnings-
metod

Tidpunkt  
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Prydnadsväxter i 
växthus

Förökningssvampar 
(Phytophtora, Pythium)

Vid sådd, stickning eller i 
samband med inkrukning 

eller utplantering
- 1–2 7–10 5–10 ml/m2

(= 50–100 l/ha) Vattning 

Prydnadsväxter i 
växthus

Bladmögel 
(Peronospora) Efter inkrukning - 1–2 7–10 1,5 l/ha Sprutning

Sallat i växthus Förökningssvampar 
(Phytophtora, Pythium) Vid sådd - 1–2 7–10 5–10 ml/m2

(= 50–100 l/ha) Vattning 

Sallat i växthus 
eller på friland

Sallatsbladmögel 
(Bremia)

7 (friland)
21 (växthus) 1–2 7–10 1,5 l/ha Sprutning

Gurka och tomat i 
växthus

Förökningssvampar
(Phytophtora, Pythium) Vid sådd - 1–2

Vid sådd 
resp före 
inkrukn.

5–10 ml/m2

(= 50–100 l/ha) Vattning 

Gurka och tomat i 
växthus

Förökningssvampar
(Phytophtora, Pythium) Efter utplantering 3 1–2 7–14 2 l/ha

Vattning 
alt. dropp-
bevattning 

Användningsvillkor enligt GAP
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Pyretrum NA Emulsion
Naturligt pyretrum mot skadeinsekter 

Bredverkande medel mot diverse skadeinsekter

Innehåller naturligt pyretrum

Allmän information
Användningsområde

Mot skadeinsekter i trädgårdskulturer och lantbruk.

Registreringsnr. 4559

Verksam beståndsdel Pyretrum 30 g/l
Övriga beståndsdelar:  
Piperonylbutoxid 150 g/l, 
aromatnafta 570 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Hälsoskadlig; R37/65/66/67.  
Miljöfarlig; R50/53/57. Se sida 73

Förpackning 1 l

Lagring Frostfritt samt åtskilt från födoämnen och 
utsäde

UPMA –

Tillverkare Anticimex

Verkningssätt
Pyretrum NA Emulsion är ett kontaktverkande pyretrumpreparat med 
synergist för sprutning mot bladlöss, skalbaggar, larver, vita flygare  
m fl skadeinsekter.

Användning
Vid sprutning bör alltid ett finfördelande munstycke användas. Preparatet 
kan koncentratsprutas upp till 10 x normaldos.

Bästa effekt erhålls vid en lufttemperatur över 20 °C. Om varmt vatten 
(ca 30 °C) används förhöjes normalt effekten, framför allt vid använd-
ning i slutna lokaler såsom växthus, lagerlokaler och liknande.

Normaldos vid sprutning 0,3–0,6 % (300–600 ml/100 l vatten).

Fältodling
3–6 l/ha i 400 l vatten. Den lägre dosen gäller vid bekämpning av blad-
löss och mind re larver. Vid bekämpning av större larver och skalbag-
gar bör den högre dosen användas.

Växthuskulturer
Normaldos 0,3–0,4 % (300–400 ml/100 l vatten). Vid utsprutning i luf-
ten användes högt tryck och finfördelande munstycke. Växthuset bör 
hållas stängt 4–5 timmar efter behandlingen.

I julstjärnor bör vid utsprutning i luften ej användas högre dos än 0,3 % 
(300 ml/100 l vatten). Vid sprutning direkt på bladverket sänkes dosen 
till max 0,15 % (150 ml/100 l vatten). Tillsätt vätningsmedel. Behandla 
ej sedan braktéerna har börjat utvecklas.

Vid dimbehandling beräknas 300–400 ml/1 000 m2. Dosen är bero-
ende av planthöjd och bladmassa. 

Kornmal i lagrad spannmål 
Blanda 1 l Pyretrum NA Emulsion med 39 l vatten. Av detta utsprutas 
1 l/20 m2 spannmålsyta.

Kornvivel i tömda lokaler 
Blanda 1 l Pyretrum NA Emulsion med 19 l vatten. Av detta utsprutas 
1 l/10 m2 golv- respektive väggyta. Spruta flödigt.
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QuadGlob® 200 SL
För nedvissning av gröna växtdelar i en 
mängd grödor

Snabb och effektiv ner vissning av grön bladmassa

Allmän information
Användningsområde

För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av potatis, raps, rybs, 
ärter, och åkerböna, samt i fröodlingar av klöver och lin.
Mot ogräs i odlingar av potatis senast när högst 40 % av plantorna 
kommit fram.
Mot ogräs i odlingar av vallmo före uppkomst eller omplantering av 
grödan.
Mot ogräs i odlingar av prydnadsväxter och träd före uppkomst eller 
omplantering av grödan samt efter uppkomst genom behandling med 
avskärmad radspruta.
Mot ogräs före begynnande blomning i odlingar av gräslök, körvel, 
persilja, rabarber, sparris, äpplen, päron, körsbär, plommon, vinbär, 
hallon, krusbär, björnbär och jordgubbar, genom behandling med 
avskärmad radspruta.

Registreringsnr. 5022

Verksam beståndsdel Dikvat dibromsalt 300g/l

Behörighetsklass 1 L

Klassificering/ 
märkning

FARA/GHS05; H290/ GHS06; H331/ GHS08; 
H372/ H302, H315, H317, H319, H335/ GHS09; 
H410. Se sida 73

Förpackning 10 l

Lagring Frostfritt

UPMA Nedvissning i yrkesodling av lupin. 
Se sida 71

Tillverkare Globachem

Verkningssätt
Quad-Glob 200 SL är ett kontaktverkande medel som verkar på plan-
tans gröna delar. Medlet bildar tillsammans med ljuset väteperoxid i 
plantan vilket förstör plantans celler. Effekterna syns snabbt och ned-
vissning sker inom 3–10 dagar. Alla gröna växtdelar som kommer i 
beröring med medlet dödas. Effekten är mycket god på små och unga 
plantor av de flesta örtogräs såsom våtarv, snärjmåra, trampört och 
etternässlor, medan effekten mot gräsogräs är betydligt lägre.

Quad-Glob 200 SL är regnfast 15 minuter efter sprutning och verkar 
snabbt på gröna delarna av alla växter. Inom några dagar efter sprut-
ning är de gröna delarna av de flesta växter, både grödor och ogräs 
helt avdödade. Quad-Glob 200 SL inaktiveras i marken och påverkar 
inte efterföljande grödor. 

Användning 
Potatis
Ogräsbekämpning före uppkomst
Dos 1,5–2,0 l/ha. Vattenmängd 150–400 l/ha. 
Karenstid Ej aktuellt.

Behandlingen bör utföras på kvällen eller under förmiddagen efter att 
daggen försvunnit ur beståndet. Idealiska förhållanden är soligt och 
klart väder. För att få effekt på stora ogräsplantor fordras högre doser 
och efterföljande uppkupning. Jordbearbetning bör göras inom några 
dagar, dock tidigast fyra timmar efter behandling. 

Quad-Glob 200 SL inaktiveras snabbt vid kontakt med jord. Vid ogräs-
bekämpning ges ingen påverkan på icke uppkomna ogräs. 

Tillsätt 0,1 l nonjoniskt vätmedel per 100 l vatten. Den högre dosen 
då mer svårbekämpade ogräs finns som t.ex snärjmåra och gräso-
gräs. Behandling kan utföras fram till att max 10 % av potatisen är 
uppkommen.

Blastdödning 
Dos 1,5–4,0 l/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha. 
Karenstid 10 dagar.

Vid kraftig blast använd den högre dosen i kombination med en hög 
vätskemängd. Behandlingen bör utföras på förmiddagen när daggen 
har försvunnit ur beståndet. Viktigt att behandlingen utförs i en torr 
gröda. Optimala förhållander är soligt och klart väder med låg rela-
tiv luftfuktighet, vilket minimerar risken för transport i plantan. Detta 
är särskilt viktigt under en torrperiod. Bäst effekt uppnås genom god 
täckning med sprutvätskan över bladmassan. 

Vätmedel skall inte tillsättas vid blastdödning. Kan blandas med Ranman 
Top för att minska risken för brunröta. 

OBS Blastdödning kan skada knölarna om den behandlas under eller 
strax efter en torr period. 

Dimma, lätt regn eller tung dagg ökar risken för skador. Gäller inte när 
marken är torr. Fuktighet runt knölar bör bedömas och beaktas så att 
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regn eller bevattning inte trängt ned till djup under knölarna. Det är 
viktigt att alla delar av fältet uppfyller detta krav, särskilt när markför-
hållandena varierar inom fältet.   

Ärter
Bladdödning före skörd
Dos 2,0–3,0 l/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha. 
Karenstid 4 dagar.

Behandla när grödan är skördemogen. Se till att hela plantan täcks väl 
av sprutvätskan. Om grödan är stressad av ex. torka och det är dålig 
omsättning i planta eller i ett mycket kraftigt bestånd använd den 
högre dosen. Tillsätt 0,1 l nonjonisk vätmedel per 100 l vatten. 

Åkerböna till foder
Bladdödning före skörd
Dos 3,0 l/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha. 
Karenstid 4 dagar.

Behandla när grödan är skördemogen. Se till att hela plantan täcks väl 
av sprutvätskan. Tillsätt 0,1 l nonjonisk vätmedel per 100 l vatten. 

Raps och rybs
Bladdödning före skörd 
Dos 3,0 l/ha. Vattenmängd 250–500 l/ha.
Karenstid 7 dagar.

Behandla då grödan är skördemogen. Ej fullmatade frö skrumpnar. Se 
till att hela plantan täcks väl av sprutvätskan. Tillsätt 0,1 l nonjoniskt 
vätmedel per 100 l vatten.

Lin för utsäde och oljeproduktion
Bladdödning före skörd
Dos 3,0 l/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha.
Karenstid 7 dagar.

Behandling kan utföras i oljelin och utsädeslin. I spånadslin kan en 
snabb nedvissning ge spröda stjälkar och en sämre fiberkvalitet. Tillsätt 
0,1 l nonjoniskt vätmedel per 100 l vatten. 

OBS Lin till utsäde ska behandlas med max 2,5 l/ha.

Fröodling av klöver (röd och vit)
Bladdödning före skörd
Dos 2,0–3,0 l/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha.
Karenstid 4 dagar.

Behandla då grödan är skördemogen. Se till att hela plantan täcks väl 
av sprutvätskan. Om grödan är stressad av t.ex torka och det är dålig 
omsättning i plantan eller ett mycket kraftig bestånd används den 
högre dosen. Tillsätt 0,1 l nonjoniskt vätmedel per 100 l vatten. 

Vallmo
Ogräsbekämpning före uppkomst
Dos 1,5–2,0 l/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha.
Karenstid Ej aktuellt.

Ogräset ska vara uppkommet, men inte grödan, som annars förstörs 
samtidigt med ogräset. På mycket lätta sandjordar kan inaktiveringen 
ta upp till tre dagar, vilket måste beaktas vid behandling före uppkomst. 
Tillsätt 0,1 l nonjoniskt vätmedel per 100 l vatten.  

Gräslök, körvel, persilja, rabarber, sparris, 
äpple, päron, körsbär, plommon, vinbär, hallon, 
krusbär, björnbär och jordgubbar  
Ogräsbekämpning efter uppkomst mellan raderna 
Dos 2,0 l/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha.
Karenstid Ej aktuellt.

Behandling får endast utföras med avskärmad sprututrustning mel-
lan raderna. Behandling ska utföras senast före blomning. Tillsätt 0,1 l 
nonjoniskt vätmedel per 100 l vatten.

Prydnadsväxter och träd 
Ogräsbekämpning före eller efter uppkomst eller vid 
omplantering 
Dos 2,0 l/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha.
Karenstid Ej aktuellt.

Viktigt att kulturen inte träffas av sprutvätskan, efter uppkomst skall 
behandling ske med avskärmad radspruta. Tillsätt 0,1 l nonjoniskt vät-
medel per 100 l vatten.

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos
max

Tidpunkt BBCH
(utvecklingsstadie)

Karens,
dygn

Antal 
behandl.

Intervall,
dagar

Potatis
Ogräs Före uppkomst - 1 1,5–2,0 l 200–400 l/ha

Blastdödning När önskad knölstorlek har uppnåtts 10 1 1,5–4,0 l 200–500 l/ha

Ärter Blastdödning När grödan är skördemogen 4 1 2,0–3,0 l 200–500 l/ha

Åkerböna till foder Blastdödning När grödan är skördemogen 4 1 3,0 l 200–500 l/ha

Raps/rybs Blastdödning När grödan är skördemogen 7 1 3,0 l 250–500 l/ha

Lin för utsäde och oljeproduktion Blastdödning När grödan är skördemogen 7 1 3,0 l 200–500 l/ha

Klöverfröodling Blastdödning När grödan är skördemogen 4 1 2,0–3,0 l 200–500 l/ha

Vallmo Ogräs Före uppkomst - 1 1,5–2,0 l 200–500 l/ha

Prydnadsväxter och träd Ogräs Före och efter  
uppkomst/omplantering - 1 2,0 l 200–500 l/ha

Gräslök, körvel, persilja, rabarber, 
sparris, äpple, päron, körsbär, 
plommon, vinbär, hallon, krusbär, 
björnbär och jordgubbar

Ogräs Efter uppkomst mellan rader  
med avskärmad spruta - 1 2,0 l 200–500 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP
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Ranman Top är ett svampmedel med 
utmärkt effekt mot bladmögel och brunröta 
i potatis 

Säker behandling före bevattning eller regn

Minskad risk för bladmögel i nytillväxten

Brunrötefri skörd av hög kvalitet

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis. Behandlingen får inte ske 
senare än sju dagar före skörd. 

Registreringsnr. 4995

Verksam beståndsdel Cyazofamid 160 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H319/ GHS09; H410. Se sida 
73

Förpackning 5 l

Lagring Torrt och frostfritt.

UPMA Frilandsgurka, plantskolekulturer. Se sida 
71

Tillverkare ISK Biosciences

Verkningssätt
Ranman Top är ett kontaktverkande svampmedel med utmärkt effekt 
mot bladmögel i potatis. Produktens mycket goda spordödande effekt 
förhindrar brunröta effektivt.

Användning
Ranman Top skall endast användas förebyggande. Beroende på sjuk-
domstrycket hålls ett sprutintervall på 5 till 10 dagar. Ranman Top är 
mycket effektiv och har mycket bra regnfast.

Behandling och intervaller i potatis
Första behandlingen mot potatisbladmögel skall göras när risken för 
angrepp är stor eller varningssystemen indikerar angrepp. Normalt är 
det strax innan blasten täcker raderna. Kan vara tidigare om det finns 
knölsmitta eller stark smitta i området. 

Ranman® Top

Traditionell behandling Behandling med Ranman Top

Ingen effekt på nytillväxt Skyddar tillväxt

Är regnfast

Har en heltäckande effektEndast partiell effekt

Traditionella kontaktverkande 
medel skyddar bara partiellt och 
nytillväxten är inte skyddad.

Ranman Top skyddar hela plantan 
inklusive nytillväxt och är regnfast!

Spruta max 6 gånger per gröda och år med Ranman Top. Under perio-
der med hårt sjukdomstryck och snabb tillväxt på blasten skall behand-
lingen upprepas var 5:e dag. 

Vid perioder med lågt infektionstryck (speciellt efter potatisens blom-
ning), kan behandlingsintervall ökas till 10 dagar.

Ranman Top kan användas i enstaka sprutningar eller i program,  
2–3 sprutningar i rad. Bryt av i början av programmet med Epok i 2 
sprutningar av de första 4 sprutningarna och senare med ett annat 
bladmögelpreparat. 

Bladmögelprogrammet skall alltid avslutas med Ranman Top, då 
Ranman Top har en mycket bra effekt på bladmögelsporer som ger 
upphov till brunröta.

Dos 0,5 l/ha.

Vattenmängd 200–400 l/ha. Det är viktigt att täcka hela plantan 
väl. Fungerar utmärkt i både konventionell och luftassisterad spruta.

Karenstid Sista behandling får inte ske senare än 7 dagar före skörd.

Förebygg resistens 
Behandla max 6 gånger per gröda och år och max 3 gånger i rad med 
Ranman Top. Bryt av i början av programmet med Epok och senare 
med andra bladmögelpreparat med annat verkningsätt än Ranman Top.

Blandbarhet
Ranman Top kan blandas med alla på den svenska marknaden före-
kommande ogräsmedel, insektsmedel och svampmedel.

Ranman Top kan blandas med mikronäringsämnen, oljor , blad och 
blast/blastdödningsmedel.
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Gröda Skadegörare

Behandling
Dos 

max kg, l/
ha

Vattenmängd och 
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH 
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Potatis Potatisbladmögel Vid behov 7 6 5–7 0,5 l 200–400 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP
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Renol®
Renol är en koncentrerad penetreringsolja 
av vegetabiliskt ursprung som används för 
att förbättra verkningssättet för ogräs och 
insektsmedel 

Ger en mycket stabil och säker blandning med vatten

Förbättrar inträngningen i växten och ger bättre 
vidhäftning och fördelning av sprutvätskan

Rekommenderas som tillsatsmedel till växtskyddsmedel

Allmän information
Användningsområde

Koncentrerad penetreringsolja som förbättrar verkningssättet hos 
växtskyddsmedel.

Registreringsnr. Behöver ej registreras

Verksam beståndsdel Vegetabilisk olja som formulerats för bästa 
blandning med vatten

Klassificering/ 
märkning

Fara/ GHS05; H318. Se sida 73

Förpackning 5 l

Lagring Lagras frostfritt

Tillverkare Brenntag

Renol ger till skillnad från andra oljor en mycket stabil blandning med 
vatten. Vid blandning med ogräsmedel ger Renol förbättrad inträng-
ning i ogräsens blad och därmed en bättre vidhäftning och fördelning 
av sprutvätskan på bladen. För vissa lågdosmedel krävs inblandning av 
olja för att ge tillräcklig effekt. Renol rekommenderas av bland annat 
Bayer CropScience som tillsats till deras ogräsmedel Hussar.

Användning
Sockerbetor
Dosering tillsammans med ogräsmedel är beroende av temperatu-
ren, desto högre temperatur desto lägre dos, se tabell:

Temperatur Dos Renol

10–15 °C 0,5 l per hektar

15–20 °C 0,25–0,3 l per hektar

Över 20 °C Ingen tillsats av Renol

Om grödan har utvecklat ett kraftigt vaxskikt, t ex efter flera dagar 
med höga temperaturer och blåst, skall dosen Renol alltid vara  
0,5 l/ha. Detta skall göras oavsett temperaturen vid behandlingstillfället.

Stråsäd
Blandning med Hussar
Dos 0,5 l/ha.

När Hussar sprutas ut ensamt eller i blandning med Gratil rekommen-
derar Bayer CropScience att tillsätta 0,5 l olja/ha. Renol är den olja som 
i tester har gett bäst resultat i blandning med Hussar.

Vid annan användning av Hussar, läs etiketten för Hussar före inbland-
ning av olja eller vätmedel. Annan användning med Renol tillsammans 
med ogräsmedel eller insektsmedel får bara ske efter att sådan bland-
ning prövats noggrant.
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Rizolex® 50 SC
RIZOLEX 50 SC är ett kontaktverkande 
medel mot vissa jord och utsädesburna 
svampsjukdomar 

God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka

Både förebyggande och kurativ effekt

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde i 
samband med sättning eller utsortering från lagerhus.

Registreringsnummer 3823

Verksam beståndsdel Tolklofosmetyl 500 g/l

Behörighetsklass

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H317/ GHS09; H410.
Se sida 73

Förpackning 1 l

Lagring Torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten 
originalförpackning

UPMA –

Tillverkare Sumitomo Chemicals

Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i 
samband med sättning.

Vi rekommenderar att ca 100 dagar bör förflyta mellan behandling 
och upptagning.

Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia 
solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis. För 
optimal effekt krävs en god fördelning på alla knölarna.

Användning
Betning av potatisutsäde (sättpotatis)
Rizolex 50 SC har speciellt god effekt på lackskorv, groddbränna och filt-
sjuka. Rizolex 50 SC verkar såväl förebyggande som kurativt. Potatisen 
behandlas i samband med sättningen. Detta sker med sprayning på 
ett rullband eller på sättaren med speciellt anpassad sprutningsan-
ordning med 2 stycken sprutmunstycken för varje rad. Det är viktigt 
att knölarna täcks ordentligt av sprutvätska. Blanda med 2–3 l vatten 
/ton potatisutsäde.

OBS Knölarna skall vara fria från jord vid behandlingen. Behandla inte 
förgrodda potatis.

Dos 0,2–0,3 l Rizolex 50 SC per ton potatisutsäde.

Vattenmängd
Rizolex 50 SC är lätt blandbart med vatten men kräver en viss omrör-
ning. En mindre mängd returspolvätska är fullt tillräckligt om den spo-
las in på botten av tanken. Vattenmängden bör helst inte överstiga 
2–3 l vatten/ton potatisutsäde.

Rizolex 50 SC kan med fördel användas outspädd med lämplig utrust-
ning. Skall vatten tillsättas bör vattenmängden vara 2–3 l/ton pota-
tisutsäde.

Tillredning av sprutvätska
Fyll tanken med 3/4 med vatten. Starta omrörningen. Tillsätt därefter 
50 SC. Fyll sedan på resterande mängd vatten.

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos
max

Tidpunkt BBCH
(utvecklingsstadie)

Karens,
dygn

Antal 
behandl.

Intervall,
dagar

Potatis Svampsjukdomar Betning – 1 – 0,2–0,3 l /ton

Användningsvillkor enligt GAP
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Roxy
Roxy är jordverkande herbicid i höstspann
mål och potatis. Mycket god effekt på gräs
ogräs och flera örtogräs 

God effekt mot ettåriga gräsogräs och flertalet 
örtogräs

Såväl groende som nyuppkomna ogräs bekämpas 

Allmän information
Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och potatis.

Registreringsnummer 5137

Verksam beståndsdel Prosulfokarb 800 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H317, H319/ GHS09; H410. 
Se sida 73

Förpackning 10 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Tillverkare Globachem

Verkningssätt 
Selektiv herbicid som tas upp via ogräsets skott och rötter. Såväl gro-
ende som nyuppkomna ogräs bekämpas.

Användning 
En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. 
Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd ett år 
före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i bland-
ning med örtväxter.

Höstsäd
Dos 1,0–1,8 l/ha omedelbart efter sådd fram tills det att ogräset har 
två blad (BBCH 0–12). Bästa tidpunkt är precis när grödan kommit upp 
(BBCH 10–11). Vid användning av endas Roxy på hösten kan en kom-
pletterande behandling på våren behövas

Med våra nuvarande kunskaper är Roxy fysikaliskt blandbar med de 
vanligast förekommande preparaten i höstsäd. Vid blandning med 
Lexus eller Diflanil kan kortvarig gulfärgning av grödan förekomma, 
men det påverkar normalt inte skördeutbytet. Blanda aldrig Roxy med 
mer än ett växtskyddsmedel. Läs alltid respektive preparats etikett 
före blandningen.

Optimala verkningsförhållande 
För att säkerställa god effekt då bör en jämn och fin såbädd utan kokor 
eftersträvas. Även en god markfukt är en fördel. Höstsädesutsädet skall 
vara väl myllat, sådjup minst tre cm.

Potatis
Dos 2,0–4,0 l/ha På den färdiga kupen med fast kam innan det att 
potatisen bryter igenom. Behandling efter det att potatisen kommit 
igenom kan medföra skada om bladen är fuktiga vid behandlings-
tillfället. Eftersträva alltid behandling på torr gröda. Behandling till-
låten i BBCH 0–11.

För att bredda ogräseffekten kan Roxy tankblandas med 0,2–0,3 kg/
ha Sencor vid behandling före uppkomst. 

Roxy har effekt på snärjmåra som har upp till två kransar.

I potatis är Roxy blandbar med Sencor. Fysikaliskt blandbar innebär 
att ingen utfällning sker. Olika faktorer såsom vattenkvalitet, tempera-
tur, vattnets hårdhet mm kan inverka på blandningen. Gör därför all-
tid en provblandning först. Blanda aldrig Roxy med mer än ett växt-
skyddsmedel. Läs alltid respektive preparats etikett före blandningen.

Restriktioner
Roxy bör inte användas i perioder med nattfrost. 

På jordar med hög mullhalt minskar effekten av Roxy.

Långvarig torka reducerar effekten.

Om höstsädesgrödan lider av syrebrist, efter stora regnmängder, kan 
övergående skador i form av gulnande eller små fläckar på bladen 
observeras. Detta är i allmänhet utan betydelse för grödan.
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Användningsvillkor enligt GAP

Gröda Skadegörare

Behandling

Dos 
max kg, l/ha Spridningsmetod

Tidpunkt  
(utvecklingsstadie)

Karens, 
dygn

Antal 
behandl.

Intervall, 
dagar

Höstvete, höstkorn, råg, 
rågvete

Gräs- och 
örtogräs BBCH 0–15 – 1 – 1,0–1,8 150–200 l/ha

Potatis Gräs- och 
örtogräs BBCH 0–11 – 1–2 7 2,0-4,0 150–200 l/ha

Effekt
Ogräs effekter Ogräs

Mycket god verkan 
(91–100 %) 

Lomme, penningört, plister, snärjmåra, 
veronika, vitgröe, våtarv och åkerven

God verkan (71–90 %) Förgätmigej och svinmålla

Måttlig verkan (41–70 %) Renkavle, spillraps, åkerbinda och åkerviol 

Svag verkan (0–40 %) Baldersbrå, blåklint, trampört och vallmo

Selektivitet
Roxy är skonsamt mot stråsäd och potatis. Hittills har inga sortskillna-
der observerats. I potatis kan skada uppstå vid behandling på blöta 
blad efter uppkomst.
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Rozol
Mot möss 

Effektivt musgift för konsumentbruk i klass 3

Finns i fyra olika formuleringar anpassade för 
skiftande behov

Hög smaklighet för möss

Allmän information
Användningsområde

Mot möss i och omkring byggnader

Registreringsnummer Rozol Block 5164 , Rozol Pasta 5165, Rozol 
Wheat Tech 5166, Rozol Pellets 5181

Verksam beståndsdel Klorfacinon 50 mg/kg

Behörighetsklass 3

Klassificering/ 
märkning

Ej märkningspliktigt

Förpackning Färdigbetade betesstationer och 
refillförpackningar

Lagring Mörkt, torrt och svalt 

UPMA –

Tillverkare Liphatech S.A.S.

Verkningssätt
Rozol innehåller klorfacinon, en antikoagulerande substans som ver-
kar genom att reducera blodets förmåga att koagulera. 

Användning
Rozol har en utmärkt smaklighet för husmöss som gärna konsume-
rar av utlagt bete. Betet innehåller även ett bittermedel, Bitrex, för att 
minska risken för oavsiktlig förtäring för människor, utan att minska 
smakligheten för mössen. 

Betet verkar inom några dagar (4–17 dagar) efter att gnagarna har bör-
jat äta av det. Denna fördröjning mellan intag och död är en integre-
rad del av verkningsmekanismen hos antikoagulanter för att undvika 
att väcka misstankar hos andra gnagare, så att hela populationen fort-
sätter att äta av betet.

Rozol finns i fyra olika formuleringar; block, pasta, pellets samt bete 
baserat på vetekorn. Samtliga formuleringar är förpackade i färdiga, 
plastade portionspåsar som placeras oöppnade i betesstationerna. 

De olika formuleringarna har var för sig hög effekt mot möss med 
några inbördes skillnader;

Rozol Pasta Ger den bästa ”chockeffekten” vid riklig förekomst av möss.

Rozol Block Smakligt bete som bättre tål fukt och har lång hållbar-
het utomhus.

Rozol Wheat´Tech (vetekorn) Lämpligt att använda när det finns 
gott om alternativa födoämnen tillgängliga för mössen. 

Rozol får endast användas i åverkanssäkra betesstationer. Sätt ut sta-
tioner där det finns synliga spår efter möss, såsom spillning, bon, spår, 
springor och söndergnagda öppningar. Placera stationerna så nära 
dessa ställen som möjligt. Avlägsna om möjligt alla andra potenti-
ella livsmedel på dessa platser för att få bästa möjliga effekt av betet.

Möss är sporadiska ätare som konsumerar små mängder på flera utfod-
ringsplatser. För bästa effekt av en behandling bör därför flera betes-
stationer sättas ut på olika ställen. Antalet betesstationer beror på 
behandlingsområdets storlek, omfattningen och graden av angrepp. 
Generellt kan man beräkna 1 betesstation per 3–5 möss och plats. 

Kontrollera betesstationerna med jämna mellanrum och ersätt upp-
ätet bete med ny Rozol. 

Möss som ätit av Rozol söker sig ut efter vätska. Risken är därför liten 
att mössen ska ligga kvar i något skrymsle. Döda möss luktar normalt 
inte mycket, och dessutom torkar kroppen snabbt ut.

Låggiftigt för husdjur
Rozol har låg akut giftighet för hundar och katter vid enstaka intag. 
Beräkningar visar att en hund måste äta en stor mängd Rozol bete, i 
förhållande till sin kroppsvikt, för att få i sig en dödlig dos. 

Sekundärförgiftning 
Risken för att hundar och katter ska ta skada av att äta enstaka förgif-
tade möss är mycket liten. 

Användningsvillkor 
Får användas i och omkring byggnader och placeras maximalt 10 meter 
från byggnaden för att skydda mot musangrepp. Endast för använd-
ning i åverkanssäkra betesstationer så att barn och husdjur eller fåg-
lar och annat vilt inte kan komma åt det. 

Betespåsarna får inte öppnas. Får inte användas för att skydda växter 
och växtprodukter från skadegörelse orsakad av möss. För att minska 
risken för sekundära förgiftningar ska döda möss helst slängas i hus-
hållsavfallet. 

Rozol finns även registrerat som ROZOL PRO mot råttor och möss i 
behörighetsklass 1 So för yrkesmässig användning efter särskilt tillstånd.
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Select®
Select användes mot ett stort antal gräso
gräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor 

Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på 
gröearter

Låga doser ger enkel hantering

Allmän information
Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar, betor, klöver, potatis, morötter, 
kepalök, lin, raps, rödsvingel, ärter samt i plantskolor och skogsplan-
teringar. Behandling av jordgubbar och kepalök får ej ske senare än 
40 dagar före skörd och morötter inte senare än 60 dagar före skörd. 
Behandling av lin får ej ske senare än 70 dagar före skörd. Behandling 
av betor och potatis får ej ske senare än 60 respektive 35 dagar före 
skörd, ärter före 2-nodstadiet samt lin, raps och rybs före blomning. 
Höstbehandling av klöver, raps och rybs får ej ske senare än 1 novem-
ber.

Registreringsnr. 4376

Verksam beståndsdel Kletodim 240 g/l. Innehåller även Lacknafta 
(aromhalt >95 %, kokpunktsintervall  
165–290 °C) 660 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Fara/ GHS07; H315, H319, H336/ GHS08; H304/
GHS09; H411. Se sida 73

Förpackning 3 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Tillverkare Arysta

Verkningssätt
Select transporteras systemiskt runt i gräsogräsen och effekten syns 
efter en vecka upp till tre veckor efter behandling beroende på för-
hållandena vid behandlingstidpunkten 

Användning 
Select används alltid tillsammans med penetreringsolja (Renol). Oljan 
blandas i samma mängdförhållande som Select (t ex. 0,5 l Select + 
0,5 l Renol/ha).

Vattenmängd 
100–200 l/ha, 300–400 l/ha i jordgubbar och skogsplantskolor.

Tillredning 
Fyll sprutan till ¾ med vatten. Tillsätt därefter Select och Renol under 
omrörning och fyll på resten av vattnet. Tillredd sprutvätska skall spru-
tas ut omedelbart.

Blandningar
Select kan blandas med Butisan Top, Goltix, fenmediphamproduk-
ter, Matrigon, Mospilan, vattenbaserade pyretroider, mangan och bor. 

Select och Renol skall alltid blandas i sprutan innan någon 
annan produkt tillsätts. 

Om en blandning sker med Goltix bör man vara uppmärksam på att 
effekten av Select på kvickrot kan reduceras, varvid tillverkaren rekom-

menderar att istället hålla ett intervall på 3 dagar. Efter behandling 
med Safari bör det gå 7 dagar innan Select används.

Rengöring 
Använd alltid en väl rengjord spruta. Omedelbart före och efter en 
behandling med Select rengörs hela sprutan, inklusive tank, ledningar 
och ramp. Rengör tanken med vatten och det rekommenderade tankren-
göringsmedlet All Clear Extra enligt rekommendationerna. Sköljvattnet 
sprutas ut över redan Selectbehandlad gröda.

Mekanisk behandling får ej utföras precis innan en behandling med 
Select eller förrän ca två veckor efter en Select behandling då kvick-
roten har börjat vissnat ned. 

Vid dubbelbehandlingar kan ibland påverkan i form av tillväxthäm-
ningar och försenad blomning ske på grödan. Risken är störst vid sena 
behandlingar.

Ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Undvik behandling på kvällen vid kraftig daggbildning på hösten.

Potatis, socker, foder och rödbetor
Behandling av sockerbetor, foderbetor och rödbetor får ej ske senare 
än 60 dagar innan skörd. Potatis får ej behandlas senare än 35 dagar 
innan skörd.

Kvickrot
Tidpunkt Kvickroten skall ha utvecklat minst 3 blad. Vid sen behand-
ling (max 5 blad), eller vid torkstress, väljs alltid den högre dosen. Blasten 
får inte täcka gräsogräsen som skall behandlas.

Ogräs Dos/ha
Kvickrot (engångsbehandling) 0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol
Kvickrot (delad behandling) 0,5 l Select + 0,5 l Renol + 

0,5 l Select + 0,5 l Renol (3 veckor 
efter första behandlingen)

Vid kraftig förekomst av kvickrot kan delad dos vara att föredra. Första 
behandlingen utförs när kvickroten har 3–5 blad. Nästa behandling 
utförs 3 veckor senare (se tabell). 
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Ettåriga gräsogräs
Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, rörsvingel, 
timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlosta, sandlosta, spillsäd och 
flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används 
när gräsen har 1–3 blad.

Ogräs Dos/ha
Vitgröe, övriga gräs 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol
Flyghavre 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol 

Våroljeväxter
Behandling av vårraps och vårrybs sker före begynnande knoppsta-
die och så länge knopparna är täckta av blad.

Den rekommenderade dosen mot kvickrot ger en fullgod effekt under 
växtsäsongen. 

Ogräs Dos/ha
Kvickrot, spillsäd, ettåriga gräsogräs såsom Vitgröe,
kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, 
rörsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, 
luddlosta, sandlosta, och flyghavre.

0,3–0,35 l Select +  
0,3–0,35 l Renol

Höstoljeväxter 
Behandling av höstoljeväxter ska göras före begynnande knoppsta-
dium. Den rekommenderade dosen mot kvickrot ger fullgod effekt 
under växtsäsongen. Höstbehandling är att föredra. 

God effekt mot vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, röds-
vingel, rörsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlosta, sand-
losta, spillsäd och flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt på hösten 
När gräsen har utvecklat 3–5 blad. Senaste behandlingstidpunkt är 
1 november.

Tidpunkt på våren
När nattfrosten har upphört och tillväxten har börjat. Behandling ska 
göras före begynnande knoppstadium och så länge knopparna är 
täckta av blad.

Ogräs Dos/ha
Kvickrot 0,4 l Select + 0,4 l Renol
Spillsäd, ettåriga gräsogräs såsom vitgröe,
kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle,
rödsvingel, rörsvingel, timotej, ängsvingel, 
rajgräs, åkerven, luddlosta, sandlosta och 
flyghavre.

0,3 l–0,4 l Select +  
0,3–0,4 l Renol 

Lin
Behandling av lin för humankonsumtion senast 70 dagar före skörd 
och före blom i andra typer av linodling.

Ogräs Dos/ha
Kvickrot och flyghavre 0,5 l Select + 0,5 l Renol
Spillsäd, ettåriga gräsogräs såsom vitgröe,
kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle,
rödsvingel, timotej, rörsvingel, ängsvingel, 
rajgräs, åkerven, luddlosta,och sandlosta.

0,5 l Select + 0,5 l Renol

Ärter
Behandling av ärter skall ske före 2 nodstadiet. Ärter kan ibland mörk-
färgas efter behandlingen.

Ogräs Dos/ha
Kvickrot 0,5 l Select + 0,5 l Renol
Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, 
renkavle, rödsvingel, rörsvingel, timotej, 
ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlosta, 
sandlosta, och flyghavre.

0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 
l Renol

OBS Koncentrationen Renol får ej överstiga 0,5 %

Klöverfröodling
Klövern får behandlas fram till begynnande blomning.

Tidpunkt Kvickroten skall ha 3–5 blad. 
Vårbehandling fram till blomning.
Höstbehandling fram till 1 november.

Ogräs Dos/ha
Kvickrot
Denna delade behandling ger 
bäst resultat mot etablerad 
kvickrot.

0,5 l Select + 0,5 l Renol På hösten.
0,5 l Select + 0,5 l Renol På våren. 
Innan blomning

Kvickrot
Engångsbehandling

0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol På 
våren.
Använd den högre dosen om 
kvickroten har mer än 5 blad.

Spillsäd 0,3 l–0,5 l Select + 0,3 l–0,5 l Renol 

Ettåriga gräsogräs 
Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, rörsvingel, 
timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlosta, sandlosta, spillsäd och 
flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används 
när gräsen har 1–3 blad.
Vårbehandling fram till blomning.
Höstbehandling fram till 1 november.

Ogräs Dos/ha
Vitgröe, övriga gräs 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol
Flyghavre 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Jordgubbar 
Behandling på våren Fram tills jordgubbarna börjat få knopp på skaft.

Behandling på hösten Från avslutad skörd fram till mitten av november.

Karenstid Ej senare än 40 dagar före skörd.

Tidpunkt Kvickroten skall ha 3–5 blad. 

Kvickrot, spillsäd, vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, röd-
svingel, rörsvingel timotej, ängsvingel, rajgräs, luddlosta, sandlosta, 
spillsäd och flyghavre. 

Ogräs Dos/ha
Kvickrot, spillsäd (delad 
behandling)

0,4 l Select + 0,4 l Renol +
0,4 l Select + 0,4 l Renol (3 veckor 
efter första behandling)

Vitgröe som har bildat vippa 
(fröställning) (delad behandling)

0,4 l Select + 0,4 l Renol +
0,4 l Select + 0,4 l Renol (3 veckor 
efter första behandling)

Vitgröe, övriga gräs 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol
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En upprepad behandling med Select + Renol ger den bästa effekten 
på kvickrot, spillsäd och vitgröe som bildat ax (fröställning). Första 
behandlingen utförs när kvickroten och spillsäden har 3–5 blad eller 
när vitgröen har bildat ax. Nästa behandling utförs 3 veckor senare. 
Enkelbehandling används när vitgröe och övriga gräs har 1–3 blad. Ett 
alternativ är att behandla en gång på hösten och sedan återkomma 
nästa vår innan jordgubbarna har fått knopp på skaft.

Lök
Löken skall vara på minst ettbladstadium-flerbladstadier innan behand-
lingen utföres.

Karenstid Ej senare än 40 dagar före skörd.

Kvickrot
Tidpunkt Kvickroten skall ha 3–5 blad. 

Ogräs Dos/ha
Kvickrot 0,3–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol+

0,3–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol (3 
veckor efter första behandling)

Ettåriga gräsogräs
Kvickrot, spillsäd, vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, röd-
svingel, rörsvingel timotej, ängsvingel, rajgräs, luddlosta, sandlosta, 
spillsäd och flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används 
när gräsen har 1–3 blad.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Ogräs Dos/ha
Vitgröe som bildat ax 
(fröställning)

0,3–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol+
0,3–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol (3 
veckor efter första behandling)

Vitgröe, övriga gräs 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol 

Morötter
Morötterna skall ha utvecklat 2 flikiga blad innan behandlingen utföres.

Karenstid Ej senare än 60 dagar före skörd.

Kvickrot 
Tidpunkt Kvickroten skall ha 3–5 blad   

Ogräs Dos/ha

Kvickrot 0,5 l Select + 0,5 l Renol

Ettåriga gräsogräs
Kvickrot, spillsäd, vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, röd-
svingel, rörsvingel timotej, ängsvingel, rajgräs, luddlosta, sandlosta, 
spillsäd och flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används 
när gräsen har 1–3 blad.  

Ogräs Dos/ha
Vitgröe som bildat ax 
(fröställning)

0,5 l Select + 0,5 l Renol

Övriga gräs 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol 

Skogsplantskolor och skogsplanteringar
Gran, tall, bok och ek.

Kvickrot
Tidpunkt När kvickroten har minst 3 blad.

Ogräs Dos/ha
Kvickrot (engångsbehandling) 0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol
Kvickrot (delad behandling) 0,5 l Select + 0,5 l Renol + 

0,5 l Select + 0,5 l Renol (3 veckor 
efter första behandling)

Vid kraftig förekomst av kvickrot kan delad dos vara att föredra. Första 
behandlingen utförs när kvickroten har 3–5 blad. Nästa behandling 
utförs 3 veckor senare (se ovan).

Ettåriga gräsogräs
Kvickrot, spillsäd, vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, röd-
svingel, rörsvingel timotej, ängsvingel, rajgräs, luddlosta, sandlosta, 
spillsäd och flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används 
när gräsen har 1–3 blad.

Ogräs Dos/ha
Vitgröe som har bildat vippa 
(fröställning)
Delad behandling

0,4 l Select + 0,4 l Renol +
0,4 l Select + 0,4 l Renol ( 3 veckor 
efter första behandling)

Vitgröe, övriga gräs 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Plantskolor
Tidpunkt 
Behandling kan göras tidig vår, innan tillväxtperioden startar, eller 
under sensommar-höst när plantornas bladverk inte längre är så käns-
ligt. Sommartid endast avskärmad behandling.

Kvickrot 
Dosering och behandling enligt rekommendationer för skogsplant-
skolor, men högst tillåtna engångsdos i plantskolor är 0,75 l Select + 
0,75 l Renol/ha.

Ettåriga gräsogräs 
Dosering och behandling enligt rekommendationer för skogsplantskolor.

Plantskoleväxter och känslighet för Select 
Select har testats på ett antal olika arter och sorter utan plantskador. 
Men eftersom tillverkaren inte kan garantera för alla olika arter och 
sorter är det viktigt att alltid göra en provbehandling på ett mindre 
antal plantor innan större partier behandlas. Kontakta även Nordisk 
Alkali för ytterligare information om plantkänslighet.
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Gröda Skadegörare

Behandling
Dos

max kg, l/
ha

Vattenmängd och
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH
(utvecklingsstadie)

Karens,
dygn

Antal 
behandl.

Intervall,
dagar

Potatis Gräsogräs

BBCH 12–33
(2-blad stadie till 30 % 

av plantorna täcker 
raderna)

35 1–2 21 0,3– 1,0 l 100–200 l/ha

Oljeväxter (Raps, 
Rybs, Lin) Gräsogräs Fram till blomning Behandlas senast 

före blomning 1 – 0,3– 0,5 l 100–200 l/ha

Sockerbetor, 
Foderbetor, 
Rödbetor

Gräsogräs

BBCH 12–33
(2-bladstadie till 30 % 

av plantorna täcker 
raderna)

60 1–2 21 0,3– 1,0 l 100–200 l/ha

Ärter Gräsogräs Fram till 2-nodstadiet Behandlas senast i 
2-nodstadiet 1 – 0,3– 0,5 l 100–200 l/ha

Jordgubbar Gräsogräs

Vårbehandling: Fram till 
knopp på skaft 

40 1–2 21 0,3– 0,5 l 300–400 l/haHöstbehandling: Från 
avslutad skörd fram till 
mitten av november

Kepalök Gräsogräs Löken skall ha minst 
ett-flerbladstadie 40 1–2 21 0,3– 0,5 l 100–200 l/ha

Morötter Gräsogräs Från 2-bladstadiet. 60 1 – 0,5 100–200 l/ha

Klöverfrö Gräsogräs Fram till begynnande 
blomning – 1–2 Höst och 

vår 0,3– 1,0 l 100–200 l/ha

Plantskolor 
prydnadsväxter Gräsogräs Vid behov – 1–2 Höst och 

vår 0,3–0,75 l

300–400 l/ha
Sommartid 

endast avskärmad 
behandling.

Skogsplantskolor, 
skogsplantering Gräsogräs Vid behov – 1–2 21 0,3–1,0 300–400 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP



54  © Copyright 2015 – 2014-11-17 – 21.25Nordisk Alkali AB

Silwet® Gold
Nonjoniskt supervätmedel 

Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

Dämpar skumbildning i spruttanken

Förbättrar regnfastheten

Allmän information
Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp medel, insektsmedel, spinn- och 
kvalster medel samt mikronäring.

Verksam beståndsdel Silikonbaserat vätmedel

Behörighetsklass

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H332/GHS09; H411. 
Se sida 73

Förpackning 1 l

Lagring Svalt och frostfritt

UPMA –

Tillverkare Chemtura

Verkningssätt
Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlös-
ningar.

Användning
Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre 
än de traditionella vätmedlen. Tack vare det så utbreder sig vätskan 
betydligt bättre på växtytan. Vätskan sprider sig till ställen, som normalt 
är svårbehandlade, t ex. blad som håller på att öppna sig och blom-
ställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också 
användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten för-
bättras, då preparatet sprids jämnt på växtensyta och torkar snabbare. 

Högre dos av Silwet Gold förbättrar inte utbredningen men ökar risken 
för att vätskan rinner av. Följ alltid rekommendationerna för använda 
preparat och karenstider som används i tankblandningen.

Den rekommenderade brukskoncentrationen är 0,01–0,05 % och den 
högsta dosen är 0,3 l/ha. Högre dos av Silwet Gold förbättrar inte utbred-
ningen men ökar risken för att vätskan rinner av. Följ alltid rekommen-
dationerna för använda preparat och karenstider som används i tank-
blandningen. 

Tillredning av sprutvätska
1 Börja alltid med en väl rengjord spruta.

2 Fyll tanken till 2/3 med vatten.

3 Tillsätt bekämpningsmedlet och/eller mikronäringsämnet enligt 
etikettanvisningarna.

4  Fortsätt omrörningen och fyll tanken till ~90 %.

5 Tillsätt Silwet Gold och blanda 1–2 minuter med lägre omrör-
ningshastighet.

6 Tillsätt resterande vatten till 100 %.

Gröda Silwet Gold l/ha Vattenmängd l/ha

Stråsäd 0,075–0,1 l 100–200 l

Betor 0,1 l 150–200 l

Övriga lantbruksgrödor 0,1 l 150–200 l

Gröda Silwet Gold konc.* Vattenmängd l/ha

Potatis 0,025–0,05 % 100–200 l

Grönsaker 0,025–0,05 % 200–500 l

Jordgubbar 0,025–0,05 % 500–1 000 l

Frukt, bär 0,025–0,05 % 200–500 l

Prydnadsväxter, friland 0,010–0,05 %

Bladgödsling 0,025–0,05 % 60–70 % av normalen

*koncentration: 0,025–0,05 % = 25–50 ml/100 l vatten



55© Copyright 2015  – 2014-11-17 – 21.25 Nordisk Alkali AB

Sluxx®
Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar 

Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra 
spridning och täckning

Sluxx har god regnfasthet, upp till 6 veckor

Justerbar dos efter mängden sniglar

Allmän information
Användningsområde

Mot sniglar i odlingar på åker samt i frukt och humleodlingar. Mot 
sniglar i växthus eller frilandsodlingar av grönsaker, prydnadsväxter 
och vin.

Registreringsnummer 4893

Verksam beståndsdel Järn-III-fosfat 3 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Ej märkningspliktig

Förpackning 20 kg

Lagring Lagras torrt

UPMA –

Tillverkare Progrema GmbH, Tyskland

Verkningssätt
Järn-III-fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. 
Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx.

Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad och före-
kommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predato-
rer och det vilda. 

Bäst kostnadseffektivitet uppnås genom tidig behandling i fält där 
snigelangrepp kan förväntas uppstå, speciellt om det förekommit 
snigelangrepp på fältet tidigare. 

Sniglar har en stor förökningspotential och kan lägga upp till 400 ägg 
per snigel. Vid för snigeln optimala förhållanden kan nykläckta snig-
lar hinna föröka sig under samma säsong. Sniglar är dessutom her-
mafroditer (kan föröka sig genom självbefruktning) och det kan alltså 
räcka med en enda snigel eller ägg för att en population ska uppstå. 

Sniglar har under senare år varit ett ökande problem och det blir allt-
mer aktuellt att genomföra bekämpningar i yrkesmässiga odlingar:

• De allt varmare vintrarna och blöta somrarna gynnar sniglarna

• Den spanska skogssnigeln (”mördarsnigeln”) har ökat kraftigt de 
senare åren och sprider sig också till yrkesmässig odling, t ex i vallar

• Ökade kvalitetskrav från både konsument och handel har medfört 
mindre tolerans för snigelskador och förekomst av sniglar och sni-
gelavföring i färskvaror (bär, sallat m fl.)

• Ändrade växtföljder i lantbruket med gröngödslings-/mellangrödor 
(raps, oljerättika, vitsenap, gräs m fl. grödor) kan gynna sniglarna.

Beroende av gröda används Sluxx under perioden april–oktober. När 
sniglarna fortfarande är små räcker det med att snigeln äter en pellets 
för att dö. Omedelbart efter intaget söker sig snigeln bort från grödan 
och födointaget upphör, d v s ingen mer skada på grödan.

Medlet har ingen karenstid. Järnfosfat/järn-III-fosfat är godkänd för, 
och finns på EUs lista, för ekologisk odling (EU guideline 889/2008).

Dosering
Spridning av Sluxx kan ske med tallriksspridare/handelsgödselspridare, 
rad- och pendelspridare, för hand eller med t ex en vattenkanna utan stril. 

Doseringen kan anpassas till situation från 4 kg/ha till 7 kg/ha. Vid full 
dos, 7 kg/ha, bekämpas ca 50–100 sniglar per m2.

Sluxx är ett svårlöst granulat (WG) med mycket god effekt mot alla 
typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx i pelletsform ger en god möj-
lighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspri-
dare, pendelspridare och radspridare.

Användning
Sniglar bör bekämpas tidigt medan de fortfarande är små och inte 
förekommer i allt för stor omfattning, helst innan de angriper grödan. 

När sniglarna väl har etablerat sig och börjat äta av en gröda krävs 
det högre doser och ofta också upprepad behandling för att få bort 
sniglarna helt. 
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Lågt till modert angrepp
5 kg/ha.

Starkt snigelangrepp
7 kg/ha.

En behandling med 7 kg/ha ger ett högt antal av betespunkter omkring 
60 betespunkter/m2. 

Om det finns mycket sniglar och samtliga pellets äts upp kan uppre-
pad behandling vara nödvändigt. Behov av upprepade behandlingar 
är vanligare på fält intill skogsbryn, vilthägn och liknande.

Lantbruk
I fältgrödor såsom raps och vete på fält som ofta drabbas av snigel-
angrepp, mest åkersnigel, behandlas i samband med eller strax efter 
sådd. På utsatta delar av fälten kan behandling behöva upprepas. 
Bredsprids med t ex handelsgödselspridare. De ledande tillverkarna av 
spridare har rekommendationer i form av spridningstabeller för Sluxx. 

Se följande länkar eller kontakta Nordisk Alkali:
www.bogballe.com 
www.ddb.amazone.de

Grönsaks, frukt och bärodlingar
Pellets av Sluxx får inte finnas i färskvaran och följaktligen måste sprid-
ningen göras mellan raderna. Radsprids med t ex pendel-/radspridare.

Prydnadsväxter och växthus
Om inte maskinell spridning kan genomföras med radspridare kan  
t ex en vattenkanna utan stril användas. Annars kan en mindre yta 
spridas/strös för hand.

Nyttodjur och ekologi
Den aktiva delen av Sluxx, järn-III-fosfat, finns naturligt i jorden och 
påverkar inte nyttodjur och predatorer. Sluxx är också säkert för hus-
djur och det vilda. Sluxx är godkänd för ekologisk odling enligt EU gui-
deline (EC) nr. 889/2008. Sluxx är tillåtet att använda i ekologisk pro-
duktion certifierad enligt KRAVs och Rådets förordning (nr) 834/2207.
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Spotlight Plus®
Spotlight Plus används i potatis för att att 
döda blast och stjälkar eller som ogräsmedel 
vid potatisens uppkomst 

Effekten på stjälkar ger mindre återväxt

Bättre stjälksläppning ger skonsammare upptagning

Högre säljbar skörd och färre kärlringsmiss färgningar

Breddar ogräseffekten i potatis

Allmän information
Användningsområde

Mot ogräs i potatisodlingar. 
För blastdödning av potatis. Behandling får ej ske senare än 7 dagar 
före skörd. Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande 
utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %.

Registreringsnr. 4851

Verksam beståndsdel Karfentrazon 60 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H317/ GHS09; H410.
Se sida 73

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Tillverkare FMC

Verkningssätt
Spotlight Plus är kontaktverkande och har ingen systemisk effekt. 
Produkten påverkar växten genom att bryta ner cellmembranen. Den 
aktiva substansen karfentrazon-etyl gör att klorofyllprocessen sätts ur 
spel vilket sedan leder till att cellerna bryts ner. Första symptom på 
verkan kan observeras mellan några timmar och 7 dagar. 

Användning
Soptlight Plus användes som blast och stjälkdödnings preparat samt 
mot örtogräs i potatis i samband med potatisens uppkomst. Som 
ogräspreparat har Spotlight Plus ensamt mycket god effekt på följande 
uppkomna örtogräs: Snärjmåra, åkerbinda, trampört, nattskatta, vero-
nikaarter, viol, dån och målla.

Rekommenderad sprutteknik
Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 50 % ska använ-
das. Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning 
i hjälpredan göras i kolumnen för grov duschkvalitet, oberoende av 
vilken avdriftsreducerande utrustning som används. 

Behandlingstidpunkt vid ogräsbekämpning
Före uppkomst dock senast då potatisen bryter igenom kammarna 
och högst 10 % av potatisen är uppkommen.

Behandling med Spotlight Plus + Fenix eller Spottlight Plus + Fenix + 
Centium skall utföras 3–4 dagar innan potatisens uppkomst.

Beakta alltid att Sencor kan vara känsligt för vissa potatissorter. Läs eti-
ketten för Sencor och Fenix innan behandling.

Rekommendationer för ogräsbekämpning

Dos/ha Ogrässpektra > 90 % effekt
Spotlight Plus
0,2–0,25 l/ha. Den lägre 
Spotlight Plus dosen (0,2 l/ha) 
används när örtogräsen är i 
hjärtbladstadiet-1 örtblad.

Dån, lomme, målla, nattskatta, 
penningört, plister, snärjmåra, 
trampört, viol, veronika, åkerbinda, 
åkerpilört och åkerspergel.

Sencor + Spotlight Plus
0,3–0,5 kg + 0,2–0,25 l/ha.
Den lägre Spotlight Plus 
dosen (0,2 l/ha) används 
när örtogräsen är i 
hjärtbladstadiet-1 örtblad. 

Baldersbrå, dån, etternässla, 
förgätmigej, harkål, jordrök, 
kamomill, lomme, målla, nattskatta 
(uppkommen), näva, penningört, 
pilört, plister, raps, snärjmåra, spergel, 
trampört, törel, veronika, viol, våtarv, 
åkerbinda, åkermolke.

Fenix + Spotlight Plus
2,0 l + 0,2–0,25 l/ha.
Den lägre Spotlight Plus 
dosen (0,2 l/ha) används 
när örtogräsen är i 
hjärtbladstadiet-1 örtblad.

Baldersbrå, dån, etternässla, 
förgätmigej, harkål, jordrök, 
kamomill, lomme, målla, nattskatta 
(uppkommen), näva, penningört, 
pilört, plister, raps, snärjmåra, spergel, 
trampört, törel, veronika, viol, våtarv, 
åkerbinda, åkermolke.

Fenix + Spotlight Plus + Centium

1,75 l + 0,2–0,25 l + 0,2 l/ha.
Den lägre Spotlight Plus 
dosen (0,2 l/ha) används 
när örtogräsen är i 
hjärtbladstadiet-1 örtblad.

Baldersbrå, dån, etternässla, 
förgätmigej, harkål, jordrök, 
kamomill, lomme, målla, nattskatta 
(uppkommen), näva, penningört, 
pilört, plister, raps, snärjmåra, spergel, 
trampört, törel, veronika, viol, våtarv, 
åkerbinda, åkermolke.
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Rekommendationer för blast och stjälkdödning
Behandlingsinstruktioner
Använd alltid en väl underhållen och kalibrerad sprututrustning. Använd 
munstycken som ger minst 50 % avdriftsreducering. Trots krav på sär-
skilt avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan 
bestämmas som om denna utrustningen inte används. 

Anpassa vattenmängden efter blastens täthet vid blastdödningen 
(300–600 l/ha). Justera tryck och hastighet så att produkten ger en 
god täckning på blasten (minst 3 bar). 

Behandla helst på förmiddagen för att uppnå optimal effekt. Ej senare 
än 4 timmar innan mörkrets infall. Vid behandling efter blastkross-
ning skall stjälkarna vara väl avbladade och fria från aktiva gröna blad.

Om det finns risk för bladmögel/brunröteangrepp, tillsätt vid behov 
Ranman Top vid första blastdödningsbehandlingen oberoende av 
blastdödningsmetod.

Utsädes, mat och fabrikspotatis
Med blastkrossning 
Stjälkarna skall vara väl avbladade och stjälkarna frilagda från aktiva 
gröna blad efter blastkrossningen: 

Behandla 2–3 dagar efter blastkrossning

Spotlight Plus 1,0 l/ha.

Vid dålig avbladning efter blastkrossning när det finns många 
gröna blad kvar

Reglone/Quad-Glob 0,5 l/ha + Spotlight Plus 1,0 l/ha.

Utan blastkrossning

Utan blastkrossning på sorter med normal tillväxt

Reglone/Quad-Glob 1,5–2,0 l/ha. Behandla så att grönmassan vissnar ner.
3–5 dagar efter Reglone/Quad-Glob behandling.
Spotlight Plus 1,0 l/ha.

Utan blastkrossning på sorter med stark tillväxt

Reglone/Quad-Glob 1,5–2,0 l/ha
Behandla så att grönmassa vissnar ner.
Ytterligare en behandling med Reglone/Quad-Glob 1,5–2,0 l/ha.
Behandla så att grönmassan vissnar ner 3–5 dagar efter sista Reglone/
Quad-Glob behandlingen.
Spotlight Plus 1,0 l/ha.

Vid eventuell nytillväxt oberoende av blastdödningsmetod, 
behandla med

Spotlight Plus 1,0 l/ha.

Nervissningstid
Potatisblad och stjälkar vissnar ner totalt efter 14–21 dagar.

Blandningspartners
Spotlight Plus kan blandas med Reglone/Quad-Glob, se rekommenda-
tioner, och på marknaden förekommande bladmögelpreparat. Om det 
finns risk för bladmögel/brunröteangrepp, tillsätt vid behov Ranman 
Top vid första blastdödningsbehandlingen oberoende av blastdöd-
ningsmetod.

Regnfasthet
Spotlight Plus är regnfast efter två timmar.

Begränsningar
För att ett tillfredsställande resultat ska uppnås bör Spotlight Plus inte 
användas vid extremt fuktigt väder och inte senare än fyra timmar 
innan mörkrets infall.

Gröda Skadegörare

Behandling
Dos

max kg, 
l/ha

Vattenmängd och
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH
(utvecklingsstadie)

Karens,
dygn

Antal 
behandl.

Intervall,
dagar

Potatis Örtogräs Före uppkomst och fram till max  
10 % är uppkommen – 1 – 0,2–0,25 l 200 l/ha

Potatis Användning för nedvissning Vid blastdödning 7 2 3–5 1,0 l 300–600 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP
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SumiAlpha® 5 FW
SumiAlpha 5 FW tillhör en grupp av insekts
medel (pyretroider) som har en god och lång
varig effekt mot flertalet skadeinsekter 

Väl dokumenterad

Långtidseffekt

Bred insektseffekt i många grödor

Vattenbaserad formulering

Allmän information
Användningsområde

Mot skadeinsekter i odlingar av raps, rybs, lin och senap före blomning.
Mot skadeinsekter i odlingar av korn, havre, vete, råg och rågvete senast 
vid begynnande blomning. Mot skadeinsekter i odlingar av potatis, 
majs, sockermajs, sockerbetor, foderbetor, rödbetor, ärter, (ej färska 
ärter med skida), blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, och spetskål 
på friland. Mot skadeinsekter i odlingar av gräsfrö, gräsmattor, och på 
golfbanor. Mot skadeinsekter i tomma växt- och championhus genom 
spridning med dimgenerator. Ej för bekämpning av enbart bladlöss, 
förutom i stråsäd där bladlöss får bekämpas från slutet av axgång fram 
till begynnande blomning (stadium 59-61) i en dos av högst 0,25 l/ha. 
Behandling av majs, sockermajs, sockerbetor, foderbetor och rödbetor 
får ej ske senare än 60 dagar före skörd, färska ärter 14 dagar före skörd, 
torkade ärter 30 dagar före skörd, samt potatis, blomkål, broccoli, vitkål, 
rödkål, savoykål och spetskål 7 dagar före skörd.
Användningen får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrust-
ning som reducerar avdriften med minst 50 %.

Registreringsnr. 3753

Verksam beståndsdel Esfenvalerat 50 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H302/GHS08; H371, H373/
GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 3 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Tillverkare Sumitomo Chemicals

Verkningssätt
Sumi-Alpha 5 FW är kontaktverkande och har en snabbt inaktiverande 
och avdödande effekt på de flesta skadeinsekter som kommer i kon-
takt med sprutvätskan eller behandlade växtdelar. Vissa skadeinsek-
ter, exempelvis rapsbaggar, avdödas något långsammare än de andra. 
De slutar dock upp med sitt födointag omgående och skadan upphör 
direkt efter att preparatet bundits till växtens ytskikt. 

Användning 
Sumi-Alpha 5 FW har en god vidhäftning på växten. På grund av sin 
låga vattenlöslighet tvättas inte preparatet bort av regn. God effekt 
erhålles även i kallt och fuktigt väder. På lantbruksgrödor erhålls nor-
malt effekt på 1–4 veckor beroende på dosering, växtslag och dess 
tillväxthastighet. Snabb tillväxt ger större utspädning av preparatet, 
vilket resulterar i kortare effekttid. 

På grund av Sumi-Alpha 5 FWs långtidseffekt är det en fördel att börja 
spruta tidigt, redan före eller vid angreppstillfällets början. Genom 
tidig behandling ges också störst möjlighet till ökad avkastning. Vid 
bekämpning av vetemyggor och fritfluga skall observeras att Sumi-

alpha 5 FW inte har gasverkan och inte heller djupverkan varför sprut-
ning skall ske innan äggläggning. Sumi-Alpha 5 FW är mycket giftigt 
för pollinerande insekter och får därför inte användas i odlingar som 
beflygs av bin och humlor. I följande fall får dock bekämpning utfö-
ras klockan 22.00–03.00 (svensk sommartid) om bina och humlorna 
har lämnat området.

1.  Bekämpning av ärtvecklare i blommande ärtodlingar.

2. Bekämpning i odlingar av oljeväxter före blomning även om det 
finns blommande undervegetation.

Vid en väderlekstyp med extrem värme dagtid och daggbildning nat-
tetid bör dock bekämpning ej utföras.

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skydds-
avstånd bestämmas med hjälp av ”Hjälpreda för bestämning av vindan-
passat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”. De 
anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets 
allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas.

Trots krav på särskilt avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstån-
den i hjälpredan bestämmas som om denna utrustning inte används.

Vattenmängd 200–400 l/ha –beroende av gröda.

Blandbarhet
Sumi-Alpha 5 FW kan blandas med de flesta andra bekämpningsme-
del, t ex. ogräsmedel, svampmedel, samt mikronäringsämnen och urea 
m fl. Vid blandning med preparat innehållande mankozeb skall sprut-
vätskan användas omedelbart. Sumi-Alpha 5 FW får ej blandas med 
starkt alkaliska medel. Vid blandning med produkt innehållande bor 
tillsätts denna sist med mycket vatten i spruttanken. Sumi-Alpha kan 
blandas med Teppeki i de grödor där Teppeki är registrerad.
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Rekommendationer
OBS De högre doseringarna ger bästa långtidseffekten. 

Stråsäd
Havre, vårkorn, vårvete, råg, rågvete, höstvete, höstkorn
Maximal dosering i stråsäd 3 x 0,3 l/ha.

Fritfluga och minerafluga. Dos 0,3 l/ha.

Första generations fritfluga orsakar stora skador i havre och vårvete. 
Dessa förhindras genom sprutning före havrens 2-bladstadium. Utförs 
denna behandling är skadeverkan av andra generationen normalt utan 
betydelse.

Kombinera denna behandling med något ogräspreparat. Mot havre-
bladlöss, som kan orsaka rödsotvirus, erhålls en god grundläggande 
effekt. Andra generationen av fritfluga kan uppträda utan att ska-
dor av första generationen upptäcks. Lämplig behandlingstidpunkt 
mot andra generationen är då 25 % av vipporna har utvecklats. Tredje 
generationens fritflugor, andra gräsflugor samt stritar kan bekämpas 
i höstsädens 1–2 blad-stadie.

Minerarflugan bekämpas när näringsgnag syns på bladen som regel 
i 3–4 bladstadiet. Görs en fritflugebehandling blir effekten av denna 
så stor även på minerarflugan att detta normalt räcker.

Trips, bladlöss, sädesbladbagge och vetemyggor
Högsta dos vid tripsbekämpning. Dos 0,3 l/ha.

Sprutas tidigt vid angrepp. Kan tankblandas med svampmedel. Ger 
långtidseffekt mot bladlöss.

Behandla i begynnande axgång vid förekomst av vetemyggor.

Bladlöss från axgång till begynnande blomning stadie 59-61.

Dos 0,2–0,25 l/ha.

Rekommendationen ger inte långtidseffekt. Effekten är c:a 2–3 veckor 
vid den här dosen och är oftast tillräcklig vid detta behandlingsstadium.

Majs
Maximal dosering i majs 1 x 0,3 l/ha.

Fritfluga och bladlöss. Dos 0,3 l/ha.
Sockermajs och fodermajs sprutas 1 gång vid 1,5–2 blad stadiet.

Gräsfröodling
Timotej, ängsvingel, rödsvingel, rajgräs, ängsgröe, 
rajsvingel
Maximal dosering i gräsfröodling 1 x 0,3 l/ha.

Randig vivel. Dos 0,3 l/ha.
Behandling vid begynnande angrepp.

Timotejfluga. Dos 0,3 l/ha.
Sprutas då björkarna börjar slå ut.

Vitaxkvalster. Dos 0,3 l/ha.
Sprutas då gräsen börjar växa på våren.

Fritfluga. Dos 0,3 l/ha.
Sprutas vid gräsens 1–2 bladstadium.

Gräsmattor, golfbanor
Maximal dosering gräsmattor, golfbanor 1 x 0,3 l/ha.

Fritfluga. Dos 0,3 l/ha.

Oljeväxter
Raps, rybs, lin, senap
Maximal dosering i oljeväxter 3 x 0,3 l/ha.

Rapsbaggar
Lågdosalternativ 1: Dos 0,15 l/ha.
Användes mycket tidigt knoppstadium. Ger kort effekt 1–2 dagar.

Lågdosalternativ 2: Dos 0,2 l/ha.
Ger också korttidseffekt, 2–4 dagar. Lämplig vid medeltidig behandling.

Vid kraftiga angrepp. Dos 0,3 l/ha.
Långtidseffekt, lämpligtvis senare behandling före blomning.

Är det konstaterat resistens mot rapsbaggar med pyretroider rekom-
menderas ett annat effektivt medel.

Om det föreligger risk för fyrtandad rapsvivel eller blygrå rapsvivel. 
Dos 0,3 l/ha.

OBS Avläs alltid effekten av en behandling på morgonen.

Rapsjordloppor. Dos 0,2–025 l/ha.
Spruta omkring 5–10 september då oljeväxterna normalt nått 2–4 
bladstadiet.

Skidgallmygga. Dos 0,3 l/ha.

Behandling i höstoljeväxter av första generationen sker normalt i slu-
tet av maj med 2–3 behandlingar. Stora fält kan kantbehandlas med 
minst 24–36 m, små fält behandlas helt. Vid andra generationen, nor-
malt i slutet av juni, kan behandling i vårraps/vårrybs vara aktuell. 

Ärter
Färska ärter utan skida. Maximal dosering ärter 2 x 0,3 l/ha.

Ärtvivel (vid angrepp). Dos 0,3 l/ha.

Foder och kokärter
Ärtvecklare, ärttrips, ärtvivlar, ärtbladlus. Dos 0,3 l/ha.

Förekomsten av ärtvecklare och spruttidpunkten bestäms med hjälp 
av fermonfällor. Förekommer bladlöss samtidigt erhålls utmärkt effekt 
även på dessa. 

Bekämpning utförs nattetid. Blommande ärtodlingar räknas normalt 
ej som dragväxter för pollinerande insekter men vid brist på andra 
blommande växter i närheten kan pollinerande insekter uppsöka ärt-
odlingar. I sådana fall bör bekämpning ej utföras.

Sockerbetor, foderbetor, rödbetor
Maximal dosering i betor 3 x 0,24 l/ha.

Betfluga, Åkertrips, Betbagge, Bladlöss, Gammafly Dos 0,24 l/ha.

Sockerbetor skadas ofta av ett flertal insekter. På småplantstadiet kan 
skador av åkertrips, betbaggen och betfluga uppträda.

Potatis
Stritar, stinkfly, bladlöss, trips.
Mat och fabrikspotatis. Dos 0,2–0,25 l/ha

Maximal dosering i potatis 3 x 0,25 l/ha. Blommande potatisodlingar 
räknas ej som dragväxter för pollinerande insekter.
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Koloradoskallbagge. Dos 0,25 l/ha
Utsädespotatis
Vid utsädesodling är även virus Y ett ofta återkommande problem. 
Upprepade behandlingar med olja sänker virushalten kraftigt, upp till 
40–50 %. En kombination med en låg dos Sumi-Alpha 5FW kan ge 
en ytterligare sänkt virushalt genom sin bladlusbekämpande effekt. 
Samtidigt erhålls lika god skördeökningar som vid allmän insektsbe-
handling. Tillsätt Fibro paraffinolja för att förstärka effekten ytterlig-
gare mot virusspridande bladöss.

Bladlöss som orsakar virus. Dos 0,25 l/ha.

Sprutintervaller
Under tiden från uppkomst –15 juli var 7 dag.
Under tiden 15 juli–30 juli var 10 dag.

Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål och 
spetskål på friland
Vitkål, rödkål, savoykål, spetskål. Dos Max 2 x 0,3 l/ha.

Blomkål, broccolli. Dos Max 1 x 0,12 l/ha.

Vattenmängd 400–600 l/ha.

Kålfjäril, liten kålfluga, åkertrips, bladlöss
Behandling vid begynnande angrepp mot diverse sugande och gna-
gande skadeinsekter på kål. På känsliga kulturer bör en provsprut-
ning först göras.

Tomma växt och champinjonhus
För sanering. Dos 0,25–0,5 l/1 000m2

Behandling i form av dimning.

Gröda Skadegörare*

Behandling
Dos

max kg, l/
ha

Vattenmängd och
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH
(utvecklingsstadie)

Karens,
dygn

Antal 
behandl.

Intervall,
dagar

Stråsäd (vete, 
råg, rågvete, 
korn, havre)

Insekter BBCH 11–61
(1-blad stadie till 

begynnande blomning)

Behandlas 
senast före 
blomning

1–3 30 0,2–0,3 l 200–400 l/ha

Oljeväxter (raps, 
rybs, senap, lin) Insekter

Våroljeväxter:
 BBCH 14–59

(4-blad stadie till
begynnande blomning) Behandlas 

senast före 
blomning

1–3 30 0,15–0,3 l 200–400 l/ha
Höstoljeväxter:  

BBCH 12–59
(2-blad stadie till 

begynnande blomning)

Majs Insekter BBCH 11–12
(1-2 blad stadie) 60 1 – 0,3 l 200–400 l/ha

Sockerbetor, 
foderbetor, 
rödbetor

Insekter Från uppkomst till slutet 
av juni 60 1–3 30 0,24 l 200–400 l/ha

Ärter Insekter Vid behov

14 (färska ärter 
utan skida)

1–2 30 0,3 l 200–400 l/ha
30 (foder och 

kokärt)

Potatis Insekter Vid behov, från uppkomst 
fram till slutet av juli 7 1–3 7–10 0,2–0,25 l 200–400 l/ha

Huvudkål (vitkål, 
rödkål, savoykål, 
spetskål)

Insekter Vid behov 7 1–2 – 0,3 l 400–600 l/ha 

Blomkål, broccoli Insekter Vid behov 7 1 – 0,12 l 400–600 l/ha

Gräsfrö Insekter
Vid behov, 

tidigast vid BBCH 11–12 
(1–2 blad stadie)

– 1 – 0,3 l 200–400 l/ha

Gräsmattor, 
golfbanor Insekter Under våren – 1 1 0,3 l 200–400 l/ha

Tomma växt- och 
champinjonhus Sanering – – 1 – 0,25–0,5 l/ 

1 000m2 Dimning

*se under rekommendationer för respektive gröda

Användningsvillkor enligt GAP
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Teppeki®
Insektsmedel mot bladlöss i höstvete, pota
tis, äpple och päron 

Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot 
bladlöss

Skonsamt mot nyttodjur

Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Allmän information
Användningsområde

Mot bladlöss i odlingar av höstvete. Behandling i höstvete får ej ske 
senare än 28 dagar före skörd. Mot bladlöss i odlingar av potatis. 
Behandling av potatis får ej ske senare än 21 dagar före skörd. Mot 
bladlöss i odlingar av äpple och päron. Behandling av äpple och päron 
får ej ske senare än 21 dagar före skörd. 

Registreringsnr. 4966

Verksam beståndsdel Flonicamid 500 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

H412. Se sida 73

Förpackning 500 gr, 2 kg

Lagring Torrt, svalt och frostfritt

UPMA Prydnadsväxter. Se sida 71

Tillverkare ISK Biosciences

Verkningssätt 
Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporte-
ras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga 
genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa 
gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer. 

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedju-
ren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är 
ingen egentlig knowdown effekt, men skadeverkningen upphör ome-
delbart. Effekten verkar upp till fyra veckor vid full dos.

Användning
Höstvete mot sädesbladlus, grönstrimmig 
bladlus och havrebladlus

Dos 100–140 g/ha. 

Vattenmängd 150–300 l/ha.

Behandlingstidpunkt Stadie 53 (1/4 av axet /vippan framme – sta-
die 73 (mjölkmognadstadiet).

Verkningstid Normalt 3 veckor. Vid behov behandla igen efter 3 
veckor. Max två behandlingar /säsong.

Potatis mot persikbladlus, getapelbladlus, 
potatisbladlus och brakvedsbladlus

Dos 160 g/ha.

Vattenmängd 200–500 l/ha. Högre vattenmängd vid stor bladmassa

Behandlingstidpunkt Stadie 40 (knölbildning) – stadie 90 (mog-
nadstadie)

Verkningstid Normalt 3 veckor. Vid behov behandla igen efter 3 
veckor. Max två behandlingar /säsong.

Äpple och päron mot grön och röd äpplebladlus 
samt röd päronbladlus

Dos 140 g/ha.

Vattenmängd 200–1 000 l/ha beroende på trädstorlek, täthet och 
sprututrustning.

Behandlingstidpunkt Vid begynnande angrepp före blomningen 
(BBCH stadie 51–59) och efter blomningen (BBCH stadie 71–75).

Verkningstid Normalt 3 veckor. Maximalt 3 behandlingar/säsong.

Resistens
Överskrid inte det maximala antalet behandlingar. Efter maximalt 2 
behandlingar med Teppeki i rad, bör efterföljande behandlingar vara 
med produkter från en annan kemisk familj för att undvika att behandla 
flera generationer av skadedjur med produkter med samma verknings-
sätt. Effekten av en behandling varar i 14–21 dagar och maximalt 2–3 
behandlingar (beroende på växtslag) är tillåtet. 

Användningsvillkor enligt GAP

Gröda Skadegörare

Behandling Dos
max 
kg, l/

ha

Vatten-
mängd och
spridnings-

metod
Tidpunkt BBCH

(utvecklingsstadie)
Karens,

dygn
Antal 

behandl.
Inter-
vall,

dagar

Äpple och 
päron

Grön och röd äpplebladlus 
samt röd päronbladlus

Tät klunga-ballong (BBCH 51–59)  
och/eller efter blomning (BBCH 71–75) 21 3 14-21 0,14 kg 200–1 000 

l/ha

Potatis Persikbladlus, getapelbladlus, 
potatisbladlus, brakvedbladlus

Från knölbildningen (BBCH 40) fram till 
mognad (BBCH 90) 21 2 21 0,16 kg 200–500 l/ha

Höstvete Sädesbladlus, grönstrimmig 
gräsbladlus, havrebladlus

Från ¼ av axet/vippan framme (BBCH 53) 
fram till mjölkmognadsstadiet (BBCH 73) 28 2 21 0,14 kg 150–300 l/ha
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Topsin® WG
Topsin är ett svampmedel i höstsäd och 
prydnadsväxter 

Bredverkande, systemiskt svampmedel

Både förebyggande och kurativ effekt

Allmän information
Användningsområde

Mot svampsjukdomar i odlingar av höstvete, råg, höstkorn och pryd-
nadsväxter. Mot markburna svampsjukdomar i samband med sådd 
och plantering av prydnadsväxter genom jordbehandling. Behandling 
av höstsäd får ske senast vid upphörande blomning (BBCH 69).

Registreringsnr. 4888

Verksam beståndsdel Tiofanatmetyl 700 g/kg

Behörighetsklass 1 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H302, H332; H317/GHS08; 
H341/ GHS09; H410. Se sida 73

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Tillverkare Nippon Soda Co., Ltd.

Verkningssätt 
Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl förebyg-
gande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom 
att Topsin har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efter-
hand som tillväxt sker.

Användning
Fyll halva tanken med vatten. Häll sedan Topsin i tanken under omrör-
ning. Fyll med vatten.

Vattenmängd 100–400 l/ha.
Flertalet bekämpningsmedel kan blandas i den färdiga produkten. 
Sprutvätskan används omedelbart efter beredning.

Höstbehandling mot utvintringssvampar
Topsin ger ett gott skydd mot snömögel och stråknäckare. Bäst effekt 
uppnås om man sprutar från mitten av oktober fram till permanent 
snötäcke. Ju senare desto bättre när det gäller snömögel. Tillfällig natt-
frost kan utnyttjas för att uppnå bärighet i fält.

OBS Grödan kan behandlas med rimfrost på bladen om denna smäl-
ter och torkar in under dagens lopp efter behandlingen. Kan kombi-
neras med behandling mot ogräs. 

Dos 0,3 kg/ha.

Vårbehandling mot stråknäckare
Spruta omedelbart före stråskjutning, när grödan är 25–30 cm hög. 
Denna behandling ger effekt på stråknäckarsvampen samt en viss 
nedhållande effekt mot Septoria.

Dos 0,3 kg/ha.

Mot fusarium i höstvete och råg fram till 
upphörande blomning (BBCH 69)
Behandlingen skall ske från begynnande blomning till upphörande 
blomning.

Dos 1,1 kg/ha

OBS Medel som innehåller tiofanatmetyl får användas endast 1 gång 
per gröda i stråsäd.

Prydnadsväxter
Sprutning mot diverse svampsjukdomar
Dos 0,075 % (75 g/100 l vatten).

Sprutvattning mot jordburna svampar
Dos Välrotade äldre plantor, 15 g/10 m2 i 20–30 l vatten.

 Till frösådder och sticklingar, 3 g/10 m2 i 20–30 l vatten.



65© Copyright 2015  – 2014-11-17 – 21.25 Nordisk Alkali AB

Turex 50 WP
Turex är en biologisk produkt som är effektiv 
mot fjärilslarver 

Bekämpar fjärilslarver - skonar nyttoinsekter!
Ingen karenstid
Får användas i ekologisk odling

Allmän information
Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter. 
Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.

Registreringsnr. 4492

Verksam beståndsdel Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 
8,5E9 cfu/g

Behörighetsklass Får användas av var och en

Klassificering/ 
märkning

Biologisk produkt, ej märkningspliktig

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt och i rumstemperatur, ej över 30 °C. 
Ej öppnad förpackning kan lagras upp 
till 2 år. Efter 2 år får produkten en sämre 
verkningsgrad.

UPMA –

Tillverkare Mitsui Agriscience International S.A /N.V

Verkningssätt 
Turex innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller 
som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten 
genom att äta av de behandlade bladen. Turex har endast effekt på 
fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Användning
Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot ett stort antal fjärils-
larver såsom kålfjäril, gammafly, grönsaksfly och kålmal.

Eftersom fjärilslarverna får i sig produkten genom att äta av den behand-
lade växten är det viktigt att få en god täckning av sprutvätska över 
hela växten.

Bästa effekten fås då larverna behandlas när de är små och därför är 
behandlingstidpunkten mycket viktig att ta hänsyn till. Så fort små 
larver upptäcks ska behandling påbörjas. 

Det är lättast att behandla fjärilslarver som lever oskyddade t ex på väx-
tens blad. Larver som lever skyddat på olika sätt t ex genom att spinna in 
sig (häggspinnmal), krypa in i knoppar och mellan blad måste behand-

las innan de utvecklats till detta stadium. Behandlingstidpunkten är 
avgörande för effekten. Feromonfällor ska användas för att bestämma 
rätt behandlingstidpunkt för denna typ av larver eller noggrann visu-
ell observation. 

Behandlingen kan behöva upprepas igen efter ca 7 dagar. 

Det kan ta 2–5 dagar efter behandlingstillfället innan larverna dör, men 
deras aktivitet minskar gradvis.

Undvik att spruta i solsken eftersom produkten bryts ned av UV-ljus. 
Genom att utföra behandling på kvällen eller en molnig dag ökar pro-
duktens verkningstid efter sprutning.

Temperaturer under 12–15 °C minskar fjärilslarvernas aktivitet och där-
med också effekten av Turex.

Turex är tillåten i ekologisk produktion enligt Rådets förordning 834/2007 
samt Kommissionens förordning nr 889/2008.

Exempel på lättbehandlade larver Exempel på larver som sitter skyddad och prognos t ex feromonfällor kan behö-
vas för att bestämma behandlingstidpunkt.

Gammafly, Autographa gamma
Kålmal, Plutella xylostella
Kålfjäril, Piersis brassicae
Rovfjäril, Piersis rapae
Rapsfjäril, Piersis napi
Kålfly, Mamestra brassicae
Grönsaksfly, Lacanobia oleracea
Tallmätare, Bupalus oleracea

Frostfjäril, Operophtera brumata (mellan knoppsprickning och ballongstadium)
Häggspinnmal, Yponomeuta evonymella
Äpplespinnmal, Yponomeuta malinellus
Olika vecklare som:
Jordgubbsvecklare, Acleris comariana
Fruktskalvecklare, Adoxophyes orana
Nattfly i fruktodling



66 Nordisk Alkali AB  © Copyright 2015 – 2014-11-17 – 21.25

Dos
Grönsaker på friland 1 kg/ha

Fruktodling 1,5–2 kg/ha

Bärodling 1 kg/ha 

Plantskola: 1–2 kg/ha

Prydnadsväxter i växthus 50–100g/1 000 m2 (Vid vätskemängden 
100l/1 000 m2 blir doseringen 0,05–0,1 %)

Grönsaker i växthus 100–200g/1 000 m2. (Vid vätskemängden 
100l/1 000 m2 bir doseringen 0,1–0,2 %)

Vid behov kan ett vätmedel/vidhäftningsmedel blandas i och effek-
ten för svårbekämpade larver kan ökas.

Om infektionstrycket är stort eller det är svårbekämpade larver som 
behöver behandlas ska den högre dosen väljas.

Blandbarhet
Turex 50 WP kan tankblandas med de flesta insekticider, fungicider 
och flytande gödningsmedel. Det är viktigt att Turex 50 WP har löst 
sig helt i sprutvätskan innan någon annan produkt blandas i. Turex 
ska inte blandas med produkter som höjer pH-värdet utan att en jus-

tering till pH 7 utförs. Om tveksamhet råder över blandbarheten mel-
lan Turex och produkten man ska blanda med rekommenderas att 
göra en provblandning.

Tillredning
Fyll tanken med rent vatten till ¼. 

Tillsätt Turex 50 WP under omrörning.

Fyll på med vatten och avsluta med vätmedel om detta ska använ-
das. Omrörning bör användas under sprutningen.

Överbliven sprutvätska ska inte stå kvar i spruttanken.

Varningstext
Irriterande.

Kan ge allergi vid hudkontakt.

Undvik inandning av sprutdimma. Undvik kontakt med huden. Använd 
lämpliga skyddshandskar och skyddskläder. Sörj för god ventilation.

Vid risk för inandning: Använd andningsskydd (halvmask med par-
tikelfilter P2).
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Upstream
Mot mjöldagg i stråsäd från bestocknings
stadiet till slutet av blomningen 

Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt
Kurativ effekt
Nytt verkningssätt

Allmän information
Användningsområde

Mot mjöldagg i odlingar av vete, durumvete, råg, rågvete, havre och 
korn. 

Registreringsnr. 4897

Verksam beståndsdel Cyflufenamid 5 %

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

GHS09; H411. Se sida 73

Förpackning 1 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Tillverkare Nippon Soda Co.Ltd

Verkningssätt
Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Den bästa 
effekten är vid en förebyggande behandling, men Upstream har också 
god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp. Med en högre 
dos förlängs effekten. 

Användning
Dos Upstream användes med 0,15–0,375 l/ha. Vattenmängd 200 l/ha.

Den lägre dosen används vid lågt angrepp, tryck, vid sena behand-
lingar eller tankblandningar med preparat som har mjöldaggseffekt. 
Blandning med annat svampmedel kan behövas för att få en bred-
dare effekt mot andra svampar. Det går att använda mindre vatten-
mängd vid tunn gröda. 

Spruttidspunkt
Upstream kan användas från begynnande stråskjutning (stadium 30) 
och fram till hela axet ur holk (stadie 59). Bästa behandling sker när 
första tecken på angrepp av mjöldagg konstateras. 

Klimatiska förhållanden
Upstream verkar bäst under goda växt-
förhållanden. Undvik sprutning på stres-
sade plantor (torka, frost, näringsbrist eller 
liknade).

Upstream är regnfast inom 1 timme.

Blandningar
Upstream kan blandas med de flesta 
svampmedel som t ex. Acanto, Acanto 
Prima, Amistar, Bolt XL, Comet, Proline, 
Stereo, Tilt, Tilt Top, för att bredda effek-
ten mot flera svampar. Upstream kan även 
blandas med mikronäringsämnen och 
ogräsmedel avsedda för stråsäd. 

Resistens
Den aktive substansen, cyflufenamid, är 
skild från andra kända grupper av svamp-
medel. Det är inte känt att det förekom-
mer korsresistens med andra medel. För 
att undgå utveckling av resistens bör 
Upstream i första hand användas före-
byggande och gärna i blandning med 
andra svampmedel. 

Gröda Skadegörare

Behandling
Dos

max kg, l/
ha

Vattenmängd och
spridningsmetod

Tidpunkt BBCH
(utvecklingsstadie)

Karens,
dygn

Antal 
behandl.

Intervall,
dagar

Stråsäd (vete, 
durumvete, råg, 
rågvete, havre, korn)

Mjöldagg

BBCH 30–59 
(begynnande 

stråskjutning till hela 
axet ur holk)

Behandla senast 
vid BBCH 59 (hela 

axet ur holk)
2

Beroende 
av 

sjukdoms-
tryck

0,15–0,375 l 200 l/ha

Användningsvillkor enligt GAP
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Warrant® WG
Vattenlösligt granulat med bredverkande 
effekt för bekämpning av skadeinsekter i 
växthus 

Bredverkande insektsmedel med systemisk effekt

God långtidsverkan mot sugande insekter

Allmän information
Användningsområde

Mot skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter i växthus. Mot 
skadeinsekter i odlingar av tomat, gurka och paprika i växthus genom 
droppbevattning. 
Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 3 dagar före skörd. 

Registreringsnr. 4758

Verksam beståndsdel Imidakloprid 70 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Fara/GHS07; H302, H332/GHS09; H410. 
Se sida 73

Förpackning 10 x 500 g

Lagring Torrt och svalt. Undvik frost

UPMA Sallat och sallatskål i växthus. Se sida 71

Tillverkare Bayer CropScience AG, Tyskland

Verkningssätt
Systemiskt och kontaktverkande.

Användning
Warrant 700 WG innehåller den aktiva substansen imidakloprid. Denna 
aktiva substans skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforfören-
ingar, carbamater och pyretroider. Medlet tas upp via blad, stam och 
rötter samt verkar som kontakt och maggift och har långtidsverkan.

Medlet är systemiskt och fördelas väl i växten och skyddar plantorna 
främst mot sugande insekter såsom bladlöss, mjöllöss m fl. Warrant 
700 WG verkar under en lång period och har en god effekt mot alla 
aktiva utvecklingsstadier.

För mjöllöss är effekten nedsatt i det sena nymfstadiet, eftersom insek-
ten då inte är aktiv och ej intar föda. Warrant 700 WG bekämpar ej 
spinn eller kvalster.

Prydnadsväxter
Sprutning
Dos 0,035 % (35 g/100 l vatten).

Warrantlösningen sprutas ut till begynnande avrinning. 

Använd normalt 100–130 l/1 000 m2 vilket motsvarar 35–45 g/1 000 m2. 

Bäst effekt uppnås vid behandling strax före eller vid begynnande 
angrepp, när de första moderlössen observeras.

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 begrän-

sad. Warrant 700 WG har effekt mot främst sugande insekter. Dessa 
kan även vara vektorer för virus och mycoplasma.

Vattning genom sprutvattning eller bevattningsvatten
Dos 0,035 % (35 g/100 l bevattningsvatten).

70 ml/kruka av Warrantlösningen till en 12–14 cm kruka i diameter.

Följande insekter bekämpas dessutom, när Warrant 700 WG tillförs 
med bevattningsvatten (droppbevattning, ebb- och flodbord) eller 
som sprutvattning: Minerarlarver endast Phyllocnistis citrella på citrus-
växter och Phtorimaea operculella.

Även bitande insekter såsom jordlevande skalbaggar t ex. larver av 
öronvivlar bekämpas.

Bladlöss, ullöss, sköldlöss Vid sprutning kan en andra behand-
ling vid behov göras efter 2 veckor. Vid vattning eller sprutvattning 
efter 2–6 veckor.

Mjöllöss Vid sprutning kan en andra behandling göras efter 10 dagar 
till 2 veckor. Vid vattning eller sprutvattning efter 2–4 veckor.
Maximalt 2 behandlingar får göras per kultur.

Tomat, gurka och paprika
Det får endast göras en bekämpning i kulturens växtperiod. Vid dropp-
bevattning skall det säkerställas att behandlingen genomföres sam-
manhängande och fullständigt avslutas. Det vill säga att den avsedda 
mängden Warrant-lösning är tillförd till växten innan tillförsel av vat-
ten via bevattning.

Droppbevattning
Dos 14 g/1 000 plantor.
Exempel: Vid utvattning av 100–130 l vattningsvatten per 1 000 plan-
tor tillsätt 14 g Warrant 700 WG.

Resistens
Det kan inte uteslutas att skadedjuren kan utveckla en minskad käns-
lighet eller resistens för Warrant 700 WG. Tillverkaren tar inget ansvar 
för uteblivna effekter om detta inträffar. Växla mellan insektsmedel 
med olika verkningsmekanism för att undgå resistenta insektsstammar.

Applicering
Droppbevattning eller sprutvattning I kulturer med droppbe-
vattning kan Warrant 700 WG tillföras inblandat i bevattningsvattnet. 
I odling på konstgjorda växtsubstrat får man en snabb upptagning i 
plantan, speciellt om substratet är lätt uttorkat.

Dimning Warrant 700 WG lämpar sig ej att dimma pga. att medlet är 
systemiskt och tas upp av växtvävnaden i vätskeform.
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Warrant 700 WG har visat sig vara ett skonsamt medel. Eftersom det 
inte utförts försök i alla växters arter och sorter, kan tillverkaren inte 
garantera att alla växter är toleranta och inte får skador under alla kli-
matiska förhållande. Tillverkaren fråntar sig allt ansvar i dessa avse-
ende. Gör en provsprutning på ett fåtal plantor innan hela kulturen 
behandlas. Undvik att spruta i starkt solsken.

Undvik att spruta i blommande kulturer
Följande kulturer tål, enligt erfarenhet, de rekommenderade doseringarna: 
Adiantum tenerum, Anthurium andreanum hybrider, Anthurium scherzia-
num hybrider, Asplenium nidus, Calceolaria integrifolia. Chrysanthemum 
indicum hybr. ”Minstrel”, ”Nicita”och ”Yellow Star”. Chrysanthemum 
frutescens. Dianthus cariophyllus, Euphorbia pulcherrima, Ficus benja-
mina. Fuchia Hybr. ”Koralle”, ”Bacon”, ”Swingtime”, ”Miss Gray” och 
”Winston Churchill”. Hedera helix, Nephrolepis exaltata, Rododendron 
simili, Saintpaulia ionantha.

Nyttoinsekter
Warrant är giftigt för bi och humlor om dessa finns närvarande vid 
sprutningstillfället. Vid applicering genom bevattning eller sprut-
vattning, liksom kort tid efter sprutning, är medlet ej längre bifarligt. 
Behandlingen har även en repellerande verkan på pollinerande insek-
ter. Påverkan är dosavhängig.

Predatorer och parasiterande insekter såsom parasitsteklar, gallmyg-
gor och rovkvalster kommer sällan i kontakt med medlet. Speciellt 
gäller detta vid applicering med droppbevattning.

Rovkvalster påverkas inte av Warrant 700 WG, eftersom medlet inte 
har någon acaricid verkan. Alltså ingen effekt mot växthusspinnkval-
ster, kvalster eller rovkvalster.

Gröda Skadegörare

Behandling
Dos

max kg, 
l/ha Spridningsmetod

Tidpunkt 
utvecklingsstadie

Karens,
dygn

Antal 
behandl.

Intervall,
dagar

Tomat Div. skadeinsekter Under kulturens växtperiod 3 1 – 0,35 kg Enbart via droppbevattning

Gurka Div. skadeinsekter Under kulturens växtperiod 3 1 – 0,2 kg Enbart via droppbevattning

Paprika Div. skadeinsekter Under kulturens växtperiod 3 1 – 0,35 kg Enbart via droppbevattning

Prydnadsväxter Div. skadeinsekter Under kulturens växtperiod – 2 14 0,45 kg Som sprutning eller vattning

Användningsvillkor enligt GAP
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Xchange
Xchange användes för att förbättra vatten
kvaliteten 

pH buffrande

Syraneutraliserande

Förbättrar upptag och spridning på plantorna

Allmän information
Användningsområde

Specialprodukt för vattenstabilisering.

Registreringsnr. –

Verksam beståndsdel Diethylene glycol 1–10 %
Polyacrylate 1–10 %
Phosphate ester 1–10 %

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GSH07; H315, H319, H335/H412. 
Se sida 73

Förpackning 5 l

Lagring Frosttfritt

Tillverkare De Sangosse UK

Verkningssätt 
X-change är ett vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabili-
serande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffer (syra 
neutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. 
Den hydroskopiska effekten förbättrar spridning på bladytan samt 
upptag i plantan.

Användning
X-change kan användas med alla växtskyddsmedel och i alla grödor 
där det är nödvändigt/önskvärt att förbättra vattenkvaliteten.

De katjoner som finns i vattnet neutraliseras av X-change så att vat-
tenkvaliteten förbättras Katjoner som påverkas är kalciumjoner, mag-
nesiumjoner samt järnjoner.

X-change påverkar även vattnets pH. När X-change tillsätts så sänks 
pH ned runt 5,0. Även vattnets hårdhetsgrad påverkas, när X-change 
tillsätts blir vattnet mjukare.

Tillredning
Viktigt X-change måste alltid tillsättas före växtskyddsmedlet.

Fyll tanken till hälften med vatten och starka omrörningen. Tillsätt 
rätt mängd X-change för den slutliga vattenvolymen, se tabell nedan.

Fyll upp med resterande vattenmängd och tillsätt växtskyddsmedlet. 
Ombesörj kontinuerlig omröring under transport och besprutning.

Dos 0,25 % X-change (0,25 l / 100 l vatten)

Vattenvolym Mängd X-change

100 l/ha 0,25 l/ha

200 l/ha 0,5 l/ha

300 l/ha 0,75 l/ha

400 l/ha 1,0 l/ha
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UPMA Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde/offlabelprodukter

Produkt Gröda Användningsområde Sökande Reg.
nr.

Centium 36 SC Frilandsgurka Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av frilandsgurka. 
1 behandling med 0,25 l/ha.

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

4778

Centium 36 SC Krysantemum Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av 
krysantemum.
Dos 0,25 l/ha vid ett tillfälle. Samma fält får inte behandlas oftare än vart 
tredje år

Skånes Trädgårds-
fröodlarförening c/o 
Hushållningssällskapet 
Malmöhus

4778

Centium 36 SC Morötter Bekämpning av örtogräs i morötter efter uppkomst med följande villkor:
1. Maxdos 0,25 l Centium CS 36/ha och år (vilket motsvarar 90 g 

klomazon/ha och år)
2. Högst 3 behandlingar per år.
3. Behandlingsintervall: 7–14 dagar
4. Behandlingstidpunkt: BBCH 9–14 (efter uppkomst)
5. Denna behandling skall ses som en alternativ strategi för Centium 

36 CS. Odlaren får själv välja om behandling skall ske före eller efter 
uppkomst eller både och men den totala dosen får inte överskrida 
0,25 l Centium 36 CS/ha och år.

Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.

Lantbrukarnas 
Riksförbund

4778

Centium 36 SC Spenatfrö Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av 
spenatfrö. Dos: 0,25 l/ha. 1 behandling. Samma fält får inte behandlas 
oftare än vart tredje år.

Skånes Trädgårdsfröod-
larförening

4778

Diflanil 500 SC Utsädesodlingar av 
gräsfrö

Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde.
1. Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC
2. Högst 1 behandling per kalenderår i samma gröda och på samma 

fält. Behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i 
etablerad gräsfrövall.

Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.

Sveriges Frö- och 
Oljeväxtodlare

4989

Epok 600 EC Penséodling, rosodling Preparatet får användas mot bladsvamp i penséodling och rosodling. 
Dos penséodling: 50–100 ml till 100 l vatten. 150–200 ml utspädd lös-
ning per m2. Dos rosodling: 100 ml till 100 l vatten. Högst tre behand-
lingar. Skyddshandskar skall användas under och efter behandling vid 
arbete med plantorna.

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

4361

Fenix Dill, persilja, morötter, 
rotselleri och gröna 
ärter

Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av dill och persilja samt 
efter uppkomst i gröna ärter, morötter och rotselleri. 
Gröna ärter Dos: Högst 0,80 l/ha efter uppkomst; 1 behandling/år. Sista 
behandlingstidpunkt: när ärterna har 4 internoder (BBCH 34). 
Morötter Dos: Högst 1,25 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 
0,75 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar/år. Sista behandlingstidpunkt: 
när morötterna har 4 örtblad (BBCH 14). 
Rotselleri Dos: Högst 0,83 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar/år. 
Karenstid: 70 dagar. 
Dill Dos: Högst 2 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 1 l/ha efter 
uppkomst; 1 behandling/år. Sista behandlingstidpunkt: När dillen har 2 
örtblad (BBCH 12). 
Persilja Dos: Högst 2 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 0,75 
l/ha efter uppkomst; 2 behandlingar/år. Sista behandlingstidpunkt: När 
persiljan har 4 örtblad (BBCH 14).

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

4123

Fenix Frösådd lök Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av frösådd lök. Dos: Max 
0,7 l Fenix/ha. Högst 2 behandlingar. Behandling får ej ske senare än i 
4-bladsstadiet

Kalmar-Ölands 
Trädgårdsprodukter 
ek. för.

4123

Fenix Lupiner Preparatet får användas mot örtogräs i odling av lupin. 
Dos: Högst 1,5 l/ha och säsong. 
Högst: 1 behandling per år före uppkomst.

Svenska Foder 4123

Fenix Palsternackor Preparatet får användas mot ogräs efter uppkomst i odlingar av palster-
nackor. Dos: Högst 1,5 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar om 0,5 l/ha 
eller 2 behandlingar om 0,75 l/ha.

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

4123

Fenix Prydnadsväxter Preparatet får användas mot ogräs vid drivning av prydnadslökväxter i 
växthus. Dos: 0,1 l Fenix per 10 l vatten.

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

4123

Fenix Åkerbönor Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i odlingar av 
åkerbönor. Dos: Högst 2,5 l/ha. Behandling ska ske före uppkomst

Lovang 
lantbrukskonsult AB

4123

Frupica SC Skogsplantskolor Preparatet får användas mot svampangrepp i skogsplantskolor. Dos: 0,8 l 
produkt/ha. Högst två behandlingar. För att skydda akvatiska organis-
mer krävs att anvisningarna i ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat 
skyddsavstånd” följs liksom att bestämmelserna i Naturvårdsverkets 
föreskrift SNFS 1997:2 iakttas.

SCA Skog AB, NorrPlant 4781
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Fungazil 100 Gurka i växthus Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i yrkesmässig 
odling av gurka i växthus. Dos: 0,075 % lösning. Högst 2 behandlingar. 
Karenstid: 3 dagar.

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

4699

Goltix WG Spenatfröodling Preparatet får användas mot ogräs i fröodling av spenat. 
Dos: Högst 1 kg/ha. Max antal behandlingar: 1.

Skånes 
Trädgårdsodlarförening

3297

Mospilan SG Blomkål, broccoli, 
vitkål, rödkål, savojkål, 
spetskål samt  
brysselkål

Mot sugande och bitande skadeinsekter i blomkål, broccoli, vitkål, 
rödkål, savojkål, spetskål samt brysselkål.
Maxdos 0,25 kg/ha i 500 l vatten/ha. Högst 2 behandlingar/år. Sprayin-
tervall 7–14 dagar. Behandlingstidpunkt: Tidigast vid BBCH 20.
Karenstid för blomkål, broccoli, vit-, röd-, savoj-, och spetskål: 7 dagar.
Karenstid för brysselkål: 21 dagar
Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.

Nisso Chemical Europe 
GmbH

4739

Mospilan SG Gurka i växthus Mot skadeinsekter i odlingar av gurka i växthus.
Dos: 0,25–0,5 kg/ha. Högst 3 behandlingar/år. Karenstid: 3 dagar

GRO, Gröna näringens 
riks-organisation

4739

Nissorun Frilandsgurka Bekämpning av spinnkvalster i odlingar av frilandsgurka.
1. Dos: 0,3 kg Nissorun/ha
2. Högst 2 behandlingar per år
3. Karenstid: 3 dagar

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

3826

Nissorun Jordgubbar Bekämpning av spinnkvalster i odlingar av jordgubbar före skörd.
1. Dos: Högst 0,75 kg Nissorun/ha
2. Högst 1 behandling per år
3. Karenstid: 7 dagar

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

3826

Nissorun Planskolor,  
prydnadsväxter

Mot spinnkvalster i plantskolor och odlingar av prydnadsväxter.
Dos prydnadsväxter: 0,05 % lösning. Högst 2 behandlingar per säsong. 
Dos plantskola: 1 kg/ha. Högst 2 behandlingar per säsong

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

3826

Quad-Glob 200 SL Lupin Nedvissning i yrkesodlingar av lupin.
Dos: Högst 3 liter Quad-Glob 200 SL/ha. Högst 1 behandling per år. 4 
dagars karenstid mellan behandling och skörd.
Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.

Svenska Foder 5022

Ranman Frilandsgurka Preparatet får användas mot bekämpning av svampangrepp i odlingar 
av frilandsgurka. 
Dos: 0,2 l Ranman/ha. Högst 6 behandlingar med minst 7 dagars inter-
vall. Karenstid: 3 dagar.

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

4586

Ranman Top Frilandsgurka
Plantskolekulturer

Preparatet får användas mot svampsjukdomar i odlingar av frilandsgurka 
och i plantskolekulturer.
Frilandsgurka
1. Maxdos: 80 g a.s Cyazofamid/ha vilket motsvarar 0,5 l Ranman Top/ha
2. Högst 6 behandlingar per år med minst 7–8 dagars intervall
3. Behandlingstidpunkt utvecklingsstadium BBCH 71–89
4. Karenstid 3 dagar
Plantskolekulturer
1. Maxdos 80 g a.s Cyazofamid/ha vilket motsvarar 0,5 Ranman Top/ha i 

200–400 l vatten
2. Högst 6 behandlingar per år med 7–8 dagars intervall

Lantbrukarnas 
Riksförbund

4995

Teppeki Prydnadsväxter Preparatet får användas mot bladlöss i prydnadsväxter på friland och i 
växthus. 
Friland prydnadsväxter 
1.  Dos 140 g/ha (per 200 till 1 000 l vatten). Vattenmängd beroende av 

kulturens täthet, storlek och utrustning. 
2.  Bekämpning vid begynnande angrepp. 
3.  Högst två behandlingar per kultur och säsong och med ca 3 veckors 

intervall mellan behandlingarna. 
Växthus prydnadsväxter 
4.  Dos motsvarande 140 g/ha (per 200 till 100 l vatten). Vattenmängd 

beroende av kulturens täthet och utrustning. 
5.  Bekämpning vid begynnande angrepp. 
6.  Högst tre behandlingar per kultur och säsong och med ca 3 veckors 

intervall mellan behandlingarna. 
7.  Vid sprutning ska även andningsskydd bäras. 
8.  I växthus skall skyddshandskar bäras vid arbete med besprutad kultur.

Lantbrukarnas 
Riksförbund

4966

Warrant 700 WG Plantuppdragning av 
sallat och sallatskål i 
växthus

Dos för 1 000 plantor: 3,4 g preparat i 20 l vatten. 1 behandling per kultur. 
Behandling får inte ske senare än 42 dagar före skörd.

GRO, Gröna näringens 
riksorganisation

4758
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Klassificering och märkning

Faropiktogram

GHS 02 GHS 05 GHS 06

GHS 07 GHS 08 GHS 09
 

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter 

H290 Kan vara korrosivt för metaller H351 Misstänks kunna orsaka cancer 

H302 Skadligt vid förtäring H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna H371 Kan orsaka organskador 

H315 Irriterar huden H372 Orsakar organskador 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion H373 Kan orsaka organskador 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

H331 Giftigt vid inandning H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

H332 Skadligt vid inandning H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer 

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad 

En ny förordning (1272/2008) om klassificering, märkning och förpack-
ning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) började gälla i EU den 
20:e januari 2009. CLP-förordningen kommer under en övergångspe-
riod de närmsta åren att successivt ersätta reglerna om klassificering 
och märkning i KEMIs föreskrifter KIFS 2005:7. 

Konkret innebär det att gamla farosymboler byts ut mot nya faropik-
togram och att gamla risk- och skyddsfraser byts ut mot faro- och 
skyddsangivelser. För vissa produkter introduceras även ett sk signal-
ord (Fara eller Varning). 

För produkter från Nordisk Alkali kommer de allra flesta produkter 
vara klassificerade och märkta enligt CLP från våren 2015. Observera 
att det under en övergångsperiod kan finnas produkt som är klassifi-
cerad och märkt enligt det tidigare systemet kvar ute i handelsledet. 
Produkt med den äldre märkningen som är ute i handelsledet får säl-
jas fram till 1:e juni 2017. 

Under varje produkt i katalogen finns angivet vilka faropiktogram och 
faroangivelser som är aktuella. Följande sammanställning är ej en kom-
plett förteckning över faropiktogram och faroangivelser utan represen-
terar de som är aktuella för de produkter vi marknadsför. För mer infor-
mation om märkning och klassificering enligt CLP, se www.kemi.se/clp.
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4931-3919161410980

0 Sådd

8 Groning

9 Två hjärtblad

10 1 örtblad

14 4 örtblad

Utvecklingsstadier (BBCH)

Sockerbetor

Jordgubbar

81 928765

57 6145411408-12

16 6 örtblad

19 9 örtblad

31–39 Bladtäckning/Raderna sluter sig

49 Skörd

12 Andra bladet utvecklat

14 Fjärde bladet utvecklat

41 Utlöpare börjar bildas, ca 2 cm långa

45 Första dotterplantan med rötter är färdig

57 Första blomknopparna är synliga

61 Början av blomningen, ca 10 % av blommorna är öppna

65 Full blomning

81 Början av skörd, men de flesta bär är fortfarande vita

87 Full skörd

92 Början av invintringsperioden, nya blad med kortare stjälk syns
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10 14 17 41 45 49

Bladgrönsaker som bildar huvud (t ex isbergssallat, vitkål, rödkål, salladskål)

10 Hjärtbladen fullt utvecklade

14 4:e örtbladet utvecklat

17 7:e örtbladet utvecklat

41 Huvudet börjar bildas

45 50 % av förväntad huvudstorlek

49 Huvudet har uppnått full storlek och typisk form

10 Hjärtbladen utvecklade

13 3:e örtbladet utvecklat

Bladgrönsaker som inte bildar huvud (t ex grönkål, blomkål, broccoli, spenat)

10 13 19 49

19 9:e örtbladet utvecklat

49 Bladmassan är fullbildad. Skördefärdig planta

Lök

00 05 09

12

34

5

012011 11 15 4941 47

00 Före uppkomst

05 Rötter växer fram

09 Uppkomst, löken bryter genom markytan

011 Bygelstadiet

012 Vimpelstadiet

11 Första bladet synligt (> 3 cm)

15 Femte bladet synligt (> 3 cm)

41 Bladbasen tjocknar och förlängs

47 70 % av lökstorleken är nådd. 10 % av bladen har böjt sig

49 Bladen är vissna och döda. Tillväxten är avslutad och löken 
är skördeklar
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43 4913121000 09

Morötter (rot och stamgrönsaker)

Oljeväxter

00 Före uppkomst

09 Uppkomst, moroten bryter genom ytan

10 Hjärtbladen är fullt utvecklade

12 2 örtblad (flikiga blad) är utvecklade

13 3 örtblad (flikiga blad) är utvecklade

43 30 % av förväntad rotdiameter har utvecklats

49 Roten är fullt utvecklad och har nått typisk form och storlek

00–09 Groning – Uppkomst

10 Hjärtbladen helt utvecklade

11–13 1–3 örtblad utvecklade

14–18 4–8 örtblad utvecklade

33 3 internoder fullt synliga

80-90503314-1811-13 701000-09 60 65

50 Blomknoppar finns

60 Första blommorna utslagna

65 Full blom

70 Skidsättning

80–90 Skidmatning/Mognad
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Potatis

65–70 Blomning

75–80 Knölutveckling/Fruktsättning

80–90 Mognad

90–97 Blad börjar gulna och stjälkarna vissnar

08–09 Skott växer mot jordytan

10-13 Första bladen börjar utvecklas

20 Första sidoskotten synliga

40 Begynnande knölsättning

60 Knölsättning/Begynnande blomning

90-9780-9075-8065-70602010-1308-09 40

Stråsäd

05–09 Roten växer ut från kärnan/Första bladet bryter igenom 

10–13 Blad 1- 3 utvecklas

21–25 Huvudskott och 1 till 5 sidoskott

29–30 Bestockning

31–32 1 till 2 noder på huvudskottet

37–45 Flaggblad just synligt – Flaggbladets slida vidgad

47 Flaggbladets slida öppnar sig

55 Hälften av axet/vippan framme

61 Begynnande blomning

65 Full blomning

70–92 Kärnutveckling-Mognadsstadium

05-09 10-13 21-25 29-30 31-32 37-45 47 61 65 70-9255
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Ärter

Äpple

07–10 Skott växer ut från fröet-Första bladet/klänget utvecklat

11–13 1–3 klängen utvecklade

31–37 1:a–7:e internoden synliga

59 Första kronbladen synliga, många individuella knoppar 
fortfarande slutna

65 50 % av blommorna utslagna

81 10 % av baljorna är mogna, ärterna torra och hårda

89 Fullmoget, alla baljor mogna, ärterna är torra och hårda

00 Vila

09 Grön spets

10 Musöron

55 Blomknopp synlig

59 Ballong

65 Full blom

69 Avslutad blom

71 Fruktstorlek upp till 10 mm (dunig kart)

74 Fruktstorlek upp till 40 mm (glatt frukt)

85–87 Början av mognad till skörd

00 09 10 55 59 65

69 71 74 85

8981655931-3711-131007
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Preparatmängd och koncentration
Tabell för beräkning av mängd preparat vid olika koncentrationer

%
Gram eller milliliter per:

10 l 100 l 400 l 600 l 1 000 l
0,01  1 10 40 60 100

0,02  2 20 80 120 200

0,03  3 30 120 180 300

0,035  3,5 35 140 210 350

0,04  4 40 160 240 400

0,05  5 50 200 300 500

0,06  6 60 240 360 600

0,075  7,5 75 300 450 750

0,08  8 80 320 480 800

0,1  10 100 400 600 1 000

0,125  12,5 125 500 750 1 250

0,15  15 150 600 900 1 500

0,175  17,5 175 700 1 050 1 750

0,2  20 200 800 1 200 2 000

0,25  25 250 1 000 1 500 2 500

0,3  30 300 1 200 1 800 3 000

0,4  40 400 1 600 2 400 4 000

0,5  50 500 2 000 3 000 5 000

0,6  60 600 2 400 3 600 6 000

0,7  70 700 2 800 4 200 7 000

1,0  100 1 000 4 000 6 000 10 000
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Transportklassning

Produkt Transp. förp Per pall
Transportklassning

UN nr ADR Packgr. Marine poll LQ

Admiral 10 EC 24 x 250 ml - 1993 3 III Ja

Alar 85 4 x 1 kg 192 kg

Barclay Bolt XL 4 x 5 l 720 l 3082 9 III Ja

Centium 36 CS 12 x 1 l 324 l 3082 9 III

Cymbal 45 10 x 1 kg 480 kg 3077 9 III Ja Ja

Danitron 5 SC 10 x 1 l 360 l 3082 9 III Ja Ja

Diflanil 500 SC 12 x 1 l 660 l 3082 9 III Ja Ja

Epok 600 EC 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Fazor 4 x 5 kg

Fenix 4 x 5 l 800 l 3082 9 III

Fibro 20 l 960 l

Floramite 240 SC 20 x 250 ml 3082 9 III Ja Ja

Frupica SC  10 x 1 l 720 l 3082 9 III Ja

Frupica SC 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja

Fungazil 100 4 x 5 l 600 l

Goltix WG 4 x 5 kg 320 kg 3077 9 III Ja

Milbeknock 10 x 1 l 1993 3 III Ja Ja

Mospilan SG 12 x 1 kg 432 kg

NA Avdunstningsskydd 4 x 5 l 800 l

Nautius 10 x 300 gr 144 st 3077 9 III

Nissorun 10 WP 4 x 1 kg 84 kg 3077 9 III Ja

Prolectus

Proplant 12 x 1 l 720 l

Pyretrum NA emulsion  12 x 1 l 3295 3 III Ja Ja

Quad-Glob 200 SL 2 x 10 l 720 l 1760 8 III Ja

Ranman Top 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Renol 4 x 5 l 720 l 3082 9 III Ja

Rizolex 50 SC 12 x 1 l 600 l 3082 9 III Ja

Roxy 2 x 10 l 720 l 3082 9 III

Rozol

Select 240 EC 1 x 3 l 252 l 3082 9 III Ja

Silwet Gold 10 x 1 l 3082 9 III Ja

Sluxx 20 kg 600 kg

Spotlight Plus 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Sumi-Alpha 5 FW 4 x 3 l 720 l 3082 9 III Ja Ja

Teppeki WG, 500 gr 10 x 500 g 300 kg

Teppeki WG, 2 kg 4 x 2 kg 400 kg

Topsin 70 WG 12 x 1 kg 504 kg 3077 9 III Ja Ja

TRICO Garden 6 x 1 l 264 l

Turex 50 WP 10 x 1 kg

Upstream 10 x 1 l 600 l 3082 9 III Ja Ja

Warrant 70 WG 10 x 500 g 3077 9 III Ja Ja

X-change 4 x 5 l 800 l
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Ansvar och miljö

Immaterialrätt
Katalogen innehåller text, varumärken och varukännetecken som skyd-
das av immaterialrättsliga regler. Katalogens innehåll tillhör Nordisk 
Alkali AB och våra samarbetspartner och får inte användas utan skrift-
ligt tillstånd av annan utan endast genom denna katalog.

Informationen uppdateras löpande och kan därför i vissa fall vara inak-
tuell. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Katalogen är avsedd för 
information. Produktens etikett gäller som produktansvar och därför 
är det viktigt att följa etikettens anvisningar före användning.

Odlarrisk
Rekommendationerna för produkternas användning är utarbetade genom 
fältförsök med normal variation av yttre betingelser. Tillverkaren fråntar 
sig ansvaret för oförutsedda omständigheter beträffande väder, jord-
art, resistens, användningssätt, blandning med andra produkter, nya 
sorter och andra faktorer som kan påverka produktens effekt. Sådana 
faktorer kan ge oönskade symptom på grödan eller försämra effekten.

Minskad dosering ger alltid osäkrare effekt och förutsätter optimala 
betingelser för att omsprutning skall undvikas. Preparatleverantören 
kan inte heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv 
eller oskicklig användning av produkten eller omständigheter vilka 
inte kunnat förutses vid preparatets registrering och marknadsföring. 

Eftersom produkternas användning och handhavande ligger utanför 
vår kontroll, tar vi inte ansvar för eventuell skada. Varans kvalitet garan-
teras endast om den erhållits och förvarats i sluten originalförpackning.

Tillredning och sprutteknik
Bered inte mer sprutvätska än vad som går åt för den tilltänkta behand-
lingen.

Skaka flaskan/dunken väl före användning. Fyll sprutan till hälften med 
rent vatten och tillsätt därefter den mängd preparat som behövs.

Fyll därefter upp tanken till önskad mängd. Sprutan ska vara funk-
tionstestad och rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen 
går så stabilt som möjligt. Vindavdrift kan skada annan växtlighet. 

Rengöring av sprututrustningen
Gör de första ursköljningarna av spruttanken direkt i fält. Därefter kan 
tanken fyllas med vatten för utvändig rengöring av sprututrustningen. 
Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex. biobädd eller behand-
lad mark/gröda. Sköljvattnet får under inga omständigheter förorena 
avlopp, brunnar nar, åar, dammar etc. Det är viktigt att med grund-
lig rengöring eftersom även små mängder kan skada känsliga grödor.

Spruta ut sköljvattnet på behandlad gröda. Mer omsorgsfull rengöring 
kan därefter göras med sprutrengörningsmedel och vatten. Spruta ut 
tvättvattnet på lämplig mark som ej odlas eller töm i särskild behållare.

Avfallshantering
Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall och ska destru-
eras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort tomemballage (skölj 
minst 3 gånger med vatten) och ytteremballage som ej har varit i direkt 
kontakt med medlet kan lämnas på återvinningscentral. 

Miljö
Importörer eller de som säljer har ett ansvar att tillhandahålla ett insam-
lingssystem för förpackningar samt ansvar för att de återvinns och då 
främst till energiåtervinning. 

Nordisk Alkali är anslutna till Svep Returs insamlings- och återvinnings-
system för plastförpackningar (www.svepretur.se).

Varumärke
Ingen annan än ägaren till ett registrerat varumärke får använda sig av 
detta såvida inte avtal finns. Varumärkesintrång kan utdömas med ska-
destånd eller i vissa fall straff. Mer information finner du bland annat 
hos Patent- och registreringsverket, www.prv.se

Produktkatalog
Denna katalog är tryckt på miljövänligt papper. Kopiering och citat ur 
denna katalog är endast tillåten om källan anges.

© Copyright Nordisk Alkali AB.

Idé och original: Bengt Schröder, www.cat.se
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