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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 vår hemsida. 

Vi som jobbar på Nordisk Alkali har lång och bred erfarenhet av växtskydd inom både konven-
tionella lantbruksgrödor och de mer specialiserade odlingarna såsom frukt, bär, grönsaker, växt-
husodlingar och prydnadsväxter. 

Att kunna växtskydd i stort och smått är en av hörnstenarna i vår verksamhet och vi delar gärna 
med oss av vår kunskap och erfarenhet!

Lättillgänglig information och rådgivning
Information om våra produkter och deras använd-
ning, vår erfarenhet och rådgivning är vi måna om 
att göra så lättillgänglig som möjligt för alla som 
önskar ta del av det. Du hittar det lätt på hemsi-
dan och i vår produktkatalog. På båda ställen fin-
ner du rådgivning om våra produkter som baserar 
sig på fler års kunskap och erfarenhet samt beskri-
ver bredden av vårt sortiment. Har du behov av 
att ladda ner ett säkerhetsdatablad hittar du det 
senast uppdaterade på vår hemsida.

Och glöm inte - växtskyddsarbetet ska utföras 
så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt 
men samtidigt vara effektiv nog att kontrollera den 
avsedda skadegöraren respektive ogräsen – det är 
på den basen våra rekommendationer är utarbe-
tade. Vi har som mål att ge miljökompetent råd-
givning så att våra produkter används enligt god 
växtskyddssed.

Service, tillgänglighet och 
internationella partners
Vi är närvarande på marknaden i Norden och 
Baltikum med kontor i Sverige, Danmark, Litauen 
och Finland. Därför kan vi ge god service och lokal 
rådgivning. 

Genom att vi samarbetar med och representerar 
flera internationella forsknings- och utvecklings-

företag inom växtskyddsmedel, kan vi ligga i fram-
kant på modern teknik- och produktutveckling. Vi 
utvecklar kontinuerligt vår produktportfölj, både 
med vidareutveckling av existerande och intro-
duktion av nya produkter.

Vår långsiktiga strategi är att vara en attraktiv partner 
för både odlare, återförsäljare, rådgivare och leve-
rantörer. Vi vill också agera så att vi möter ömsesi-
dig respekt av myndigheter och samhället i övrigt.

Utveckling och framtid
Vi är övertygade om att lantbruket, grönsaks-, frukt- 
och bärodling har goda förutsättningar att fortsätta 
vara ekonomiskt bärande producenter av hög-
kvalitativa råvaror, livsmedel och energi, både för 
inhemsk konsumtion och export. Dock måste de 
nationella villkoren för godkännande och handel 
med växtskyddsmedel (biologiska och kemiska) 
vara på samma nivå som vår omvärld. Nationella 
system med utpräglade särkrav riskerar annars att 
totalt omkullkasta möjligheter för lokal nationell 
produktion av lantbruksråvaror till livsmedel. 

Den nordiska traditionen av sunt förnuft, behovsan-
passade insatser och nära samarbete inom näringen 
kommer att vara en viktig del för att Nordisk och 
Baltisk livsmedelsproduktion ska vara konkurrens-
kraftig även i framtiden - en framtid som Nordisk 
Alkali kommer att vara en del av!

Din gröda - vår passion



Katalognyheter

Genväg till hemsida!

Nyhetsbrev via mail

Efter en ökad efterfrågan på information om våra 
produkter, framförallt under säsongen har vi arbetat 
fram ett nyhetsbrev som heter NA Aktuellt. Breven 
innehåller bl a säsongsanpassad information kring 
våra produkter, men även information kring t ex. 
nya registreringar.

Registrera dig på www.nordiskalkali.se

BotaniGard WP
Biologisk produkt mot vita flygare/mjöllöss i växt-
huskulturer. 

NeemAzal®-T/S
Insektsmedel i diverse grönsakskulturer samt i frukt 
och prydnadsväxter. 

Onyx®

Mot ogräs i fodermajs. 

Rozol Pro 
Rodenticider mot råttor och möss i olika formu-
leringar. 

VitiSan
Mot skorv i äpple och päron. 
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Admiral® 10 EC
Insektsmedel för användning i växthus

Specifikt verkningssätt mot vita flygare och bladlöss

Skonsamt mot nyttodjur

Allmän information
Användningsområde

Mot insektsangrepp i odling av prydnadsväxter, tomat och gurka, i växthus.

Registreringsnummer 5336

Verksam beståndsdel Pyriproxyfen 100 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS07; H315/ GHS08;H304/ GHS09; H410.  
Se sida 95

Förpackning 500 ml

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

UPMA –

Registreringsinnehavare Sumitomo Chemical

Verkningssätt 
Admiral är kontaktverkande och fungerar som en insekts-
växtregulator vars aktiva ämne påverkar insektens naturliga 
juvenilhormons funktion. Insekten kan alltså inte fortsätta 
till sitt nästa utvecklingsstadium. Admiral påverkar insek-
ternas 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 angrep-
pet blir väletablerat, t ex. vid begynnande inflygning eller 
äggläggning. Admiral har god långtidsverkan på de växt-
delar som har täckts med sprutmedlet men skyddar inte 
nytillväxten. Långtidsverkan är beroende av doseringens 
storlek, sprutvätskans täckning, tillväxtform samt insektsart.

Vid behandling av väletablerade angrepp kommer ska-
dedjurspopulationen gradvis att reduceras, då de vuxna 
individerna efterhand försvinner och ingen ny population 
utvecklas.

Vita flygare
Admiral har speciellt god effekt vid behandling på äggsta-
diet och larvstadiet och verkar steriliserande på vuxna indivi-
der. Observera att larverna fortsätter sin normala utveckling 
fram till puppstadiet där effekten syns genom att puppan 
aldrig kläcks.

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

Dos prydnadsväxter, gurka, tomat
0,015–0,020 % (15–20 ml/100 l vatten räcker till 1 000m2).

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 upp-
täcks. Behandla max 2 gånger med 7–14 dagars intervall.

Dos prydnadsväxter, gurka, tomat
0,025 % (25 ml/100 l vatten räcker till 1 000 m2).

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

Admiral har testats i följande kulturer utan blad-/blomsterskador

(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 växtre-
tardering. 

Kalanchoë blossfeldiana (Pollux och Charme)

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

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

Vätskemängd
100–200 ml/m2 vid normal behandling. Sörj för god täck-
ning av sprutvätskan både på bladens över- och undersidor.

Ytterligare villkor för användning
Omfattar inte tunnelodling. 

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produk-
ten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt 
med sprutvätskan.

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar 
användas.

Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidi-
gare än 24 timmar efter behandlingen. Efter 24 timmar ska 
skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshand-
skar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstill-
fället får återinträde ske utan skyddsutrustning. 

Användningsvillkor Admiral 10 EC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Tomat och gurka i växthus Mot vita flygare 
och bladlöss

Sprutning - 2 Minst 7 3 0,05 ml/m2 Max antal behand-
lingar avser per 
odlingskulturPrydnadsväxter i växthus Sprutning - 2 Minst 7 - 0,025 ml/m2

http://www.nordiskalkali.se
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Alar 85® SG
Retarderingsmedel till prydnadsväxter i 
växthus 

Lättarbetat retarderingsmedel för växthus

Säker effekt i flertalet blomsterkulturer

Allmän information 
Användningsområde

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. 

Registreringsnummer 4329

Verksam beståndsdel Daminozid 85,1 vikt-%

Behörighetsklass 1 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience, England

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

Bladverket tenderar att bli grönare och plantorna får en 
bättre förmåga att motstå torka och transportstress. För-
säljningsperioden för många planttyper kan därmed för-
längas.

Användning 
Reaktionen på en behandling med ALAR kan variera mycket 
beroende på sort, utvecklingsstadium och plantans fysiska 
kondition. Det är inte möjligt att bestämma en precis dos 
för en individuell art eftersom dosen inte beror enbart på 
plantart och sort, utan även på tillväxtfaktorer såsom vat-
ten, gödning, ljusintensitet, plantans utvecklingsstadium vid 
första behandlingen och inte minst den effekt som använ-
daren hoppas att uppnå. 

Under vissa förhållanden och på vissa sorter kan ALAR för-
sena blomningen. 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 saft-
spända, väl vattnade 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.

Spädning med vatten
Den maximalt individuella dos av ALAR som rekommen-
deras att appliceras är 5 kg produkt per hektar. Den maxi-
malt totala dosen av ALAR som rekommenderas att appli-
ceras till någon plantsort under en odlingssäsong är 15 kg 
produkt per hektar.

Rekommenderade doser på etiketten är uttryckta i % kon-
centration. Följande tabell visar vilka doser som kan använ-
das i olika vattenvolymer utan att överskrida den maximalt 
individuella dosen på 5 kg produkt per hektar.

%
koncentration

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 rekommenderade maximala individu-
ella dosen på 5 kg/ha.

Överskrid inte den rekommenderade maximala 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 vatten-
mängd på 1 000 l/ha med en FIN sprutkvalitet.

Dosering
ALAR kan användas för tillväxtreglering av en rad olika sor-
ter av plantarter. Dosen beror inte enbart på plantart och 
sort, utan även på tillväxtfaktorer såsom vatten, gödning, 
ljusintensitet, använd appliceringsteknik och tillförd vat-
tenmängd, appliceringsintervaller, plantans utvecklings-
stadium 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 observera om olika symtom uppstår, innan behand-
lingen görs i full skala.

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

http://www.nordiskalkali.se
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Petunia 
1:a behandling när bladen är i krukkanten, 2:a behandling 
när sidoskotten 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 upprepade behandlingar efter behov.

Krukväxter
Dosering och behandlingstidpunkt varierar beroende på 
kultur, odlingssätt 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 behand-
lingen 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 återväxt (= lägre dosering). Upprepa 
behandlingen efter behov upp till en maximal total dos av 
15 kg/ha (se doseringstabell).

Kalanchoë 
Behandlingen påbörjas vanligen när kortdags-behand-
lingen 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 toppade 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 dose-
ringstabell).
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).

Ytterligare villkor för användning
Lokaler ska vädras omsorgsfullt efter behandling. 

Återinträde i lokaler där behandling utförts får inte ske inom 
24 timmar efter behandlingstidpunkten. Efter 24 timmar ska 
skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshand-
skar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstill-
fället får återinträde ske utan skyddsutrustning.

Omfattar inte tunnelodling.

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid 
spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. 

Användningsvillkor Alar 85 SG

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Prydnadsväxter i växthus För tillväxtreglering Sprutning - 3 7 - 560 mg/m2

http://www.nordiskalkali.se
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Barclay Bolt XL®

Bolt XL är ett svampmedel som bland 
annat bekämpar rost, bladfläcksvampar 
och mjöldagg i stråsäd samt ramularia och 
mjöldagg i sockerbetor

Verkar systemiskt i växten

Både förebyggande och kurativ effekt

Flexibel blandningspartner

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, havre, råg. 
Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor.

Registreringsnummer 5032

Verksam beståndsdel Propikonazol 250 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Fara/ GHS07; H302, H315, H317, H336/ GHS08; 
H304/GHS09; H411. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Torrt, frostfritt ej i direkt solljus

UPMA –

Registreringsinnehavare Barclay Chemicals Manufacturing Ltd

Verkningssätt
Bolt XL är ett systemiskt verkande preparat för bekämpning 
av svampsjukdomar i stråsäd och sockerbetor. Huvudparten 
av den verksamma beståndsdelen i Bolt XL upptas av plan-
tan inom 4–6 timmar beroende på gröda och tillväxtbe-
tingelser. Preparatet fördelas med den uppåtgående saft-
strömmen. 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 
svampsjukdomar i stråsäd och sockerbetor. Beroende på 
yttre omständigheter 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 uppträder tidigt på säsongen eller förkommer 
under en längre period, krävs ofta ytterligare en behand-
ling. 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 sköld-
fläcksjuka.

Dos 0,5 l/ha. 

Behandlingstidpunkt BBCH 13–73 (Tredje bladet utveck-
lat-begynnande mjölkmognad). Endast vårbehandling och 
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 bio-
logiska effekten.

Resistensrisk
För att bredda effekterna mot olika svampar och motverka 
resistensutveckling är stobiluriner en lämplig blandnings-
partner till Bolt XL.

Användningsvillkor Barclay Bolt XL

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal  
behandlingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Vete, råg, korn, havre Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 13–73 2 - 35 0,5 l/ha

Sockerbetor Mot svampangrepp Bomspruta Juli till augusti när 
symptom uppträder 2 21 28 0.5 l/ha

http://www.nordiskalkali.se
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BotaniGard WP
BotaniGard är en biologisk produkt bestå-
ende av sporer från en naturligt förekom-
mande svamp, Beauveria bassiana med 
effekt på vita flygare.

Passar som resistensbrytare i ett kemiskt 
behandlingsprogram

Utmärkt att använda i småplantsproduktion

Tillåten att använda flera gånger, minst 6 
behandlingar i flera olika växthuskulturer

Allmän information
Användningsområde

Mot vita flygare/mjöllöss i växthusodling av jordgubbar, aubergine, tomat, squash, 
melon, gurka, paprika, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Registreringsnummer 5406

Verksam beståndsdel Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4,4E10 cfu/g

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 500 g

Lagring Torrt och svalt, ej under fryspunkten eller över 30°C. 
Hållbar i 12 månader

UPMA –

Registreringsinnehavare Mycotech Europe Ltd

Verkningssätt
BotaniGard WP är en kontaktverkande biologisk insekti-
cid. Produkten består av sporer från den naturligt förekom-
mande jordsvampen Beauveria bassiana. 

Då sporerna kommer i kontakt med insekters ”hud” gror de 
och växer genom huden in i insektens kropp. Svampen lever 

på näring som finns i insektens kropp och tillverkar toxiner 
varpå insekten dör. Infektionen tar 24–48 h och insekten 
slutar äta, rör sig mindre och dör efter 2–7 dagar. Vid hög 
luftfuktighet fortsätter svampen att föröka sig genom att 
bilda nya sporer och denna tillväxt syns som en vit luddig-
het utanpå den döda insekten.

Användning
Så fort vita flygare (Trialeurodes vaporariorum) eller bom-
ullsmjöllöss (Bemisia tabaci) upptäcks ska behandling påbör-
jas. Behandlingen ska upprepas var 5:e till var 7:e dag.

BotaniGard får användas från att plantorna är i BBCH 10 (1 
blad) och sedan under hela säsongen.

BotaniGard passar bra att använda i en bekämpningsstra-
tegi mot mjöllöss genom att alternera med andra produk-
ter. På detta sätt minskas resistensrisken för rådande pro-
dukter på marknaden.

För att svampen ska ha möjlighet att infektera måste en 
hög luftfuktighet råda på platsen där skadegöraren sitter.

Verkningstiden förlängs genom att behandla på kvällen 
eftersom Beauveria bassiana-sporerna bryts ned av solljus. 

Undvik att blanda med fungicider eftersom det kan minska 
effektiviteten hos BotaniGard.

Nyttoinsekter
Eftersom sporerna infekterar alla typer av insekter kan även 
nyttoinsekter angripas. BotaniGard är farlig för bin, humlor 
och andra pollinerande insekter och i kulturer dessa finns 
bör behandling ske efter solnedgången. 

Planttolerans
BotaniGard har testats på ett stort antal arter och kulturer 
utan plantskador, men eftersom inte alla olika typer, sorter 
och appliceringsmetoder har provats, rekommenderas all-
tid en provbehandling på enstaka planta/plantor.

Det går inte att utesluta skador på unga grönsaksfrukter.

Efter behandlingen kan synliga rester observeras.

Sprutteknik
Eftersom BotaniGard är kontaktverkande är det viktigt att 
sprutvätskan och sporerna träffar alla delar av plantan, även 
undersidan av bladen och där insekterna finns. 

Det är också viktigt att omrörning sker i sprutvätskan under 
hela sprutarbetet så att svampsporerna blir jämt fördelade 
över hela den behandlade ytan.

Bladverket ska sprutas tills det är ordentligt vått, men inte 
så att sprutvätskan rinner av plantan.
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Användningsvillkor BotaniGard WP 

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong 

(min-max)

Max antal
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall 

dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling Övrigt

Jordgubbar
Växthus

Mot vita flygare/
mjöllöss Sprutning 10–97 12 5 750 g/ha Max antal behandlingar gäller 

per odlingskultur.

Aubergine, tomat
Växthus

Mot vita flygare/
mjöllöss Sprutning 10–99 25 5 938 g/ha Max antal behandlingar gäller 

per odlingskultur.

Squash, melon, 
gurka. Växthus

Mot vita flygare/
mjöllöss Sprutning 10–99 10 5 938 g/ha Max antal behandlingar gäller 

per odlingskultur.

Paprika
Växthus

Mot vita flygare/
mjöllöss Sprutning 10–99 6 5 938 g/ha Max antal behandlingar gäller 

per odlingskultur.

Prydnads-växter
Växthus

Mot vita flygare/
mjöllöss Sprutning 10–99 25 5 938 g/ha Max antal behandlingar gäller 

per år.

Plantskole-växter
Växthus

Mot vita flygare/
mjöllöss Sprutning 10–99 10 5 625 g/ha Max antal behandlingar gäller 

per år.

Rekommenderad dos och vattenmängd:
Jordgubbar 750 g/ha i 600–1 200 l vatten/ha.

Aubergine, tomat, squash, melon, gurka och paprika  
938 g/ha i 500–1 500 l vatten/ha.

Prydnadsväxter 938 g/ha i 500–1 200 l vatten/ha.

Plantskoleväxter 625 g/ha i 500–1 000 l vatten/ha.

Tillredning av sprutvätska
Fyll på till ½ tank med vatten. Tillsätt BotaniGard under 
omrörning. Fyll på med ytterligare vatten. Se till att produk-
ten har blandats ordentligt innan behandling sker.

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar, ögonskydd och andningsskydd ska använ-
das vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som 
innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Tillredning av sprutvätska ska ske under omrörning.

Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under 
transport och spridning.

Omfattar inte tunnelodling.
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Skyddshandskar och andningsskydd ska användas vid han-
tering av produkten och sprutvätskan.

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbets-
moment under spridning som innebär risk för kontakt med 
sprutvätska eller sprutdimma. 

Cymbal® 45
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.

Registreringsnummer 5047

Verksam beståndsdel Cymoxanil 45 vikt %

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H317, H319/ GHS08; H361, H373/ 
GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection

Verkningsätt
Cymbal verkar lokalsystemiskt men har även en transla-
minär effekt.

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

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

Cymbal får användas max 6 gånger per säsong och max 
3 gånger i följd. 

Dos 0,25 kg/ha.

Vattenmängd 200–400 l/ha.

Blandbarhet
En bra tankblandningsprodukt är Ranman Top på grund av 
dess spordödande effekt. 

Cymbal kan blandas med alla övriga bladmögelprodukter 
på den svenska marknaden samt med insektsmedel, ogräs-
medel och mikronäringsämnen om detta skulle bli aktuellt.

Karenstid 7 dagar.

Ytterligare villkor för användning
Använd inte denna produkt eller andra produkter inne-
hållande cymoxanil mer än vart 3:e år på samma fält. Den 
totala dosen under treårsperioden får högst vara 675 g 
cymoxanil/ha.

Användningsvillkor Cymbal 45

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal  
behandlingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Potatis Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 19–91 6 7–10 7 0,25 kg/ha

http://www.nordiskalkali.se


Nordisk Alkali AB  –  © Copyright 2019Läs alltid etiketten före användning 13

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

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

Planttolerans
Danitron har testats på ett stort antal arter och kulturer 
utan plantskador. 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 provbehand-
ling innan större partier behandlas. Behandling på nejlikor, 
rosor och begonior efter blominitiering kan orsaka en del 
missfärgning av blombladen.

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

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd 
vid användning av fläktspruta i fruktodling”. Användning 
får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning 
som reducerar avdriften med minst 99 %. Skyddsavstånden 
i hjälpredan ska läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduk-
tion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning 
som används. 

Danitron® 5 SC
Medel mot spinnkvalster och jord-
gubbskvalster 

Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga 
rörliga stadier av spinnkvalster

God långtidseffekt i fält

Allmän information
Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av äpple och päron. Mot angrepp av kvalster i 
växthusodling av tomat, aubergine, paprika, gurka, zucchini, squash, bönor med 
balja, jordgubbar och prydnadsväxter.

Registreringsnummer 4604

Verksam beståndsdel Fenpyroximat 51,2 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H332, H317/GHS09; H410.  
Se sida 95

Förpackning 1 l

Lagring Torrt och svalt. Undvik frost och direkt solljus

UPMA –

Registreringsinnehavare Nichino Europe Co., Ltd.

Verkningssätt 
Danitron har en snabb kontaktverkande effekt på kvalster-
nas rörliga stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhin-
drar dessutom hudömsningen i outvecklade stadier. Detta 
gör att Danitron normalt har en mycket god långtidseffekt 
i fält (mer än 30 dagar). 

Användning
Växthusodling av tomat, aubergine, paprika, 
gurka, zucchini, squash, bönor med balja 
och jordgubbar 
Mot spinnkvalster, viss effekt även mot jordgubbskvalster. 
Behandla vid begynnande angrepp. 

Dos 1–2 l/ha. Tillsätt vätmedel för bästa effekt.

Prydnadsväxter i växthus
Mot spinnkvalster (Tetranychus urticae). Behandla vid begyn-
nande angrepp.

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

Övriga villkor för användning i växthus
Gå inte in i behandlade områden innan sprutvätskan tor-
kat in. Ta bort kolonier av pollinerande insekter eller stäng 
till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmed-
let. Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter 
behandlingen.

Äpple och päron
Mot fruktträdsspinnkvalster och äpplebladgallkvalster/rost-
kvalster.

Behandlingstidpunkt Används i BBCH 51–85 vid konsta-
terat angrepp (från svällande knopp till strax före skörd). 
Beakta karenstiden 21 dagar.

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

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

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Äpple och päron Mot kvalster Fläktspruta BBCH 51–85 1 - 21 2 l/ha
Högst 0,75 l 

produkt/ha och 
m trädhöjd

Prydnadsväxter i växthus Mot kvalster Sprutning BBCH 11–89 1 - - 2 l/ha

Jordgubbar i växthus Mot kvalster Sprutning BBCH 11–81 samt 
efter skörd 1 - 7 2 l/ha

Växthusodlingar av tomat, 
aubergine, paprika, 
slanggurka, zucchini/squash 
samt bönor.

Mot kvalster Sprutning BBCH 11–89 1 - 7 2 l/ha

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skydds-
handskar, skyddskläder, skyddsglasögon och andnings-
skydd användas. 

Gå inte in i behandlade områden innan sprutvätskan torkat in. 

Ta bort kolonier av pollinerande insekter eller stäng till 
ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. 
Insekterna får återintroduceras i odlingen 3 dagar efter 
behandlingen. 

Omfattar inte tunnelodling. 
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Diabolo®

För betning av utsädespotatis mot olika 
svampsjukdomar 

Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga 
lagringssjukdomar

Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom beting av utsäde. 

Registreringsnummer 4699

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

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/ GHS05; H318/ GHS08; H351/ GHS09; H410.  
Se sida 95

Förpackning 5 l 

Lagring Skall lagras frostfritt

UPMA Gurka i växthus. Se sida 93

Registreringsinnehavare Certis Europe BV.

Användning 
Diabolo 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 upp-
sortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta.

OBS Knölen måste vara i vilstadium. Inga vita groddar. 

Dos Endast en behandling med 150 ml/ton sättpotatis.

OBS Behandlad potatis får bara användas till utsäde.

Diabolo används outspätt och sprutas ut med finfördelande 
munstycken eller ”spinning disc-system” över det rullband 
som transporterar potatisen. Det är viktigt att potatisen 
”rullar” så att hela knölen blir täckt av preparatet. 

Skyddsplåtar eller liknande vid sidan av rullbandet respek-
tive sprutmunstyckena förhindrar avdrift och ger en jäm-
nare beläggning. 

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

Ytterligare villkor för användning
Betning får endast ske i ett slutet system.

Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid 
kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skydds-
handskar, skyddskläder och skyddsglasögon/ ansiktsskydd 
användas. 

Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas.

Förpackning till utsäde som betats med produkten ska för-
ses med följande information, i svart text på gul botten 
omgiven av bred svart ram:

• Produkt som utsädet betats med
• Verksamt ämne som ingår i produkten
• De skyddsangivelser som gäller för produkten
• De riskreducerande åtgärder som framgår av produkt-

godkännandet
• Betat utsäde får inte användas till mat eller foder
• Förpackningen ska hanteras som farligt avfall.

Användningsvillkor Diabolo

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Potatis Mot svampangrepp Betning - 1 - - 150 ml/ton utsäde
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Difend® Extra
Difend Extra är ett bredverkande medel 
för utsädesbehandling mot de flesta utsä-
desburna svampsjukdomarna i vete-, råg-, 
rågvete- och kornutsäde 

Difend Extra skyddar också mot markburen smitta av 
stinksot och dvärgstinksot.

Med dess breda effekt passar Difend Extra utmärkt 
som betningsmedel i både vår- och höstsäd.

Med användning i både vår- och höstsäd blir det 
enkelt att med endast 1 produkt utsädesbehandla allt 
utsäde för stråsäd

Innehåller 2 aktiva ämnen som ger effekt mot de 
flesta utsädesburna sjukdomarna vilket gör att du 
klarar de flesta betningsbehoven med Difend Extra

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn genom betning 
av utsäde.

Registreringsnummer 5307

Verksam beståndsdel Difenokonazol 25 g/l, Fludioxonil 25 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 20 l, 640 l, 1 000 l

Lagring Lagras frostfritt

UPMA -

Registreringsinnehavare Globachem NV

Verkningssätt 
Difend Extra har både kontakt- och systemisk verkan och 
verkar därför effektivt mot ett flertal utsädesburna svamp-
sjukdomar i höst- och vårsäd, både in- och utifrån fröet 
och den groende plantan. Den yttre skyddande effekten 
ger också skydd mot markburen smitta av stinksot och 
dvärgstinksot.

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna 
betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av 
utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer av 
skruv- eller fingertyp. Gränsvärden för betningsbehov mot 
olika svampsjukdomar finns beskrivet i Jordbruksverkets 
bekämpningsrekommendationer.
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Användningsvillkor Difend Extra

Gröda Syfte Behandlingsut-
rustning/ metod

Utvecklings-
stadium/ säsong 

(min–max)

Max antal  
behandlingar/år

Behandlingsin-
tervall dagar

Karenstid 
dygn

Max dos vid varje 
behandling

Vete, råg, rågvete, korn och havre  Mot svampangrepp Betning - 1 - - 2 l/ton utsäde

Speltvete Fusarium spp. Betning - 1 - - 2 l/ton utsäde

Användning
Difend Extra appliceras genom betning av utsäde och i 
anläggning avsedd för ändamålet (slutna betningsanlägg-
ningar) och som ger en optimal fördelning av produkten 
på kärnorna. Före betningens början ska medlet omrö-
ras och vid längre stopp också under användning/betning. 

Fröet skall vara av god kvalitet, väl rensat och fritt från damm 
och andra föroreningar. 

För bästa effekt och för att undvika skador på utsädet ska 
följande beaktas:

• Behandla inte utsäde med vattenhalt över 15 %
• Beta inte utsäde med spruckna, delade eller grodda 

kärnor
• Betat utsäde bör sås inom 6 månader efter behandling 

och vi avråder från överlagring av behandlat utsäde till 
kommande säsong 

• Före sådd bör man alltid kalibrera såmaskinen med 
behandlat utsäde

Dos 2,0 l per ton utsäde (200 ml/100 kg utsäde).

Difend Extra kan sambetas med upp till 2,0 l vatten per ton 
(200 ml/100 kg utsäde). Medlet kan också sambetas med 
andra betningsmedel som är vattenbaserade och god-
kända för ändamålet. Sambetning med andra betnings-
medel innehållande organiska lösningsmedel ska undvikas.

Vid byte av betningsmedel ska systemet sköljas igenom 
med vatten, helst ljummet. Om bytet sker från betnings-
medel innehållande organiska lösningsmedel krävs en mer 
omfattande rengöring av hela betningsanläggningen. 

Kontakta Nordisk Alkali vid frågor och/eller tveksamhe-
ter om sambetning. Nordisk Alkali avråder från att blanda 
olika betningsmedel.

Gröda Skadegörare Dosering

Vete (vår- och
höstvarianter)

Groddfusarios (Fusarium sp.)
Brunfläcksjuka (Septoria nodorum)
Stinksot (Tilletia caries, Tilletia foetida)
Dvärgstinksot (Tilletia controversa)
Bipolaris (Cochliobolus sativus)
Flygsot (Ustilago tritici)

200 ml/hkg

Rågvete
(vår- och
höstvarianter)

Groddfusarios (Fusarium sp.)
Brunfläcksjuka (Septoria nodorum)
Stinksot (Tilletia caries, Tilletia foetida)
Dvärgstinksot (Tilletia controversa)
Bipolaris (Cochliobolus sativus)
Flygsot (Ustilago tritici)
Stråsot, råg (Urocystis occulata)

200 ml/hkg

Råg Groddfusarios (Fusarium sp.)
Brunfläcksjuka (Septoria nodorum)
Stinksot (Tilletia caries, Tilletia tritici)
Bipolaris (Cochliobolus sativus)
Flygsot (Ustilago tritici)
Stråsot, råg (Urocystis occulata)

200 ml/hkg

Korn (vår- och
höstvarianter)

Groddfusarios (Fusarium sp.)
Brunfläcksjuka (Septoria nodorum)
Kornets bladfläcksjuka (Pyrenophora teres)
Strimsjuka (Pyrenophora graminea)
Bipolaris (Cochliobolus sativus)
Flygsot (Ustilago nuda) - reduktion
Hårdsot, korn (Ustilago hordei) - reduktion

200 ml/hkg

Havre Havre Bipolaris (Cochliobolus sativus)
Flygsot, havre (Ustilago avenae)

200 ml/hkg

Dinkelvete Groddfusarios (Fusarium sp.) 200 ml/hkg

Ytterligare villkor för användning
Betning får endast ske i ett slutet system.

Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid 
kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skydds-
handskar användas.

Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas.

Spill av betat utsäde ska omedelbart samlas upp.
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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 ogräs i odlingar av vete, råg, korn och rågvete.

Registreringsnummer 4989

Verksam beståndsdel Diflufenikan 500 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 1 l

Lagring Frostfritt

UPMA Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde. Se sida 93

Registreringsinnehavare Globachem NV

Verkningssätt
Den aktiva substansen i Diflanil 500 SC, diflufenikan, tas 
upp av ogräsens blad. Detta sker antingen genom att bla-
den tränger genom den ”film” av diflufenikan som finns på 
markytan efter en behandling eller av att sprutvätskan träf-
far bladen direkt vid behandlingen. Efter några dagar syns 
effekten som en ljusfärgning av ogräsen vilka efter ytterligare 
en tid vissnar och dör. Nya ogräs som gror efter behand-
ling kommer upp normalt och dör efter hand som prepa-
ratet tas upp. I vissa fall kan grödan ljusfärgas och utveckla 
kloroser. Detta är normalt övergående och har ingen bety-
delse för grödans utveckling.

Användning
Diflanil 500 SC kan användas i höstsäd på hösten eller våren 
samt i vårkorn och vårvete på våren. I höstsäd erhålles nor-
malt bäst effekt och resultat om behandlingen sker på hösten. 

Blandbarhet
Diflanil 500 SC passar utmärkt som blandningspartner till 
gräsogräsmedel vid höstbehandling i höstsäd. 

Effekter
Se tabellen till höger för vilken ogräseffekt som erhålles 
vid respektive dos.

Höstvete, höstkorn, råg, rågvete
Höstbehandling 
Dos 0,1–0,25 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH 01–14 (från strax efter sådd till 
grödan har 4 blad). Den högre dosen ger god långtidseffekt.
Vattenmängd 200–400 l/ha. 

Vid blandning med medel mot gräsogräs, anpassas behand-
lingstidpunkten till blandningspartner för optimal gräso-
gräseffekt.

Vårbehandling 
Dos 0,1–0,25 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH≤ 29 (Från tillväxtens början 
till slutet av grödans bestockning).
Vattenmängd 200–400 l/ha.

OBS När ogräsen har mer än 4–6 örtblad ska den högre 
dosen användas.

Vårkorn och vårvete 
Dos 0,05–0,125 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH 26–29 (Från mitten - slutet 
av bestockningen).
Vattenmängd 200–400 l/ha.

OBS När ogräsen har mer än 2–4 örtblad ska den högre 
dosen användas.

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
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
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Markförhållande
För att få bästa effekt av en behandling bör växt- och halm-
rester vara väl nedbrukade. Kokig och dåligt gjord såbädd 
påverkar resultatet till det sämre. Lös och ”fluffig” såbädd 
bör vältas före 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 markfukt är gynnsamt. Vid mullhalt 
överstigande ca 10 % erhålles ingen långtidseffekt.

Ersättningsgröda
I höstbehandlad 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 undvikas. Vid sen behandling på lätt jord med 
hög dos och efter en kall, torr och lång vinter bör en mini-
merad bearbetning ersättas med plöjning och vanlig sådd.

Efterföljande gröda
Plöjning rekommenderas om höstraps skall sås som efter-
följande gröda och om dosen av Diflanil överstiger 0.1 l/ha 
vid en vårbehandling.

I annat fall ska marken vara omsorgsfullt bearbetad.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsav-
stånd vid användning av lantbruksspruta med bom”. 

Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i 
kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.

Respektera rekommendationer för att minimera diflufe-
nikan i ytvatten.

Användningsvillkor Diflanil 500 SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal  
behandlingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Höstvete, höstkorn, höst-
råg, rågvete och dinkelvete Mot örtogräs Bomspruta BBCH ≤ 29 1 - - 0,25 l/ha

Vårkorn, vårvete Mot örtogräs Bomspruta BBCH 26–29 1 - - 0,125 l/ha

Veronika

Plister

Viol
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DiPel® DF
Biologiskt medel mot fjärilslarver

Innehåller Bacillus thuringiensis

Effektivt mot larver av kålfjäril, mätare, vecklare, mal 
m fl. 

Skonsamt mot nyttoinsekter

Allmän information
Användningsområde

Mot fjärilslarver i frilandsodlingar av kål, broccoli, brysselkål, blomkål, ärtor och 
purjolök. Mot fjärilslarver i växthusodlingar av bönor, paprika, gurka, aubergine, 
chilipeppar och tomat. Mot fjärilslarver i odlingar av prydnadsväxter.

Registreringsnummer 5243

Verksam beståndsdel Bacillus thuringiensis kurstaki ABTS-351 2,16E10 cfu/g  
(ca 54 % w/w)

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 500 g

Lagring

Frostfritt, svalt och torrt i sluten originalförpackning. 
Förvara ej i direkt solljus. När förpackningen är bruten bör 
innehållet användas inom kort. Oöppnad förpackning kan 
lagras upp till 2 år. 

UPMA -

Registreringsinnehavare Sumitomo Chemical

Verkningssätt
DiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämp-
ning av fjärilslarver (Lepidoptera) som angriper och gör 
skada på växter. 

DiPel DF verkar på fjärilslarver efter att de ätit på behand-
lad gröda. När medlet verkar i larvernas mag-tarmkanal 
slutar de att äta och dör efter 24–72 timmar. Om bruksan-
visningen följs, så motsvarar effekten av DiPel DF på unga 
fjärilslarver den man uppnår med konventionella kemiska 
insekticider. DiPel DF bryts ner biologiskt.

Effekten är god mot ytligt sittande fjärilslarver som t ex. kål-
fjärilar, mätare, vecklare och malar, men effekten är sämre 
mot larver som gnagt sig in i frukt eller plantor. 

Användning
Behandla så snart fjärilslarver hittas och helst då larverna är 
aktiva och äter på grödan. Upprepa behandlingen med 7–10 
dagars mellanrum så länge som det finns larver i odlingen. 
Använd det kortare intervallet om grödan är i kraftig tillväxt 
och se till att behandlingen täcker nytillväxten. 

Generellt sett skall den högsta dosen användas vid kraftigt 
angrepp samt vid bekämpning av larver i sena larvstadier. 
Den lägre doseringen ska endast användas mot små larver 
i tidigt larvstadium och endast under optimala betingelser 
(beskrivet nedan). För många arter är det bäst om behand-
lingen kan utföras under en varm period (temp minst 15 °C) 
eftersom larvernas aktivitet ökar vid denna temperatur.

För optimal effekt: 
• DiPel DF ska används på unga larver eftersom larvens 

känslighet minskar med stigande ålder 
• För kålfly skall behandling utföras innan larven finns 

inne i plantan eller i jorden 
• Behandla under en varm period när larvernas födoin-

tag och bakteriernas tillväxt är som störst, men undvik 
sprutning i direkt solsken

• Använd hög vattenmängd så att god täckning av grö-
dan säkras

• Använd vatten med pH under 8, eftersom högt pH kan 
reducera effekten

• Uppehållsväder efter behandlingen, minst 6 timmar
För effektiv bekämpning av de viktigaste fjärilslarverna, 
behandla med DiPel DF 1–3 gånger per generation med 
doseringen 1 kg/ha. Denna dos krävs när angreppet är kraf-
tigt eller om populationen består av larver i olika storlek/
ålder. DiPel har effekt på exempelvis kålmal, kålfjäril, gam-
mafly, grönsaksfly och häggspinnmal. 

Vid bekämpning av kålfly bör dosen ej reduceras under 
1,0 kg/ha. Vid behandling av grödor med vaxskikt (t ex. 
kål) rekommenderas att tillsätta vätmedel/vidhäftnings-
medel för att få god fördelning och vidhäftning på bladen. 

Tillredning av sprutvätska
1. Fyll tanken med rent vatten till ¼
2. Tillsätt DiPel DF under omrörning
3. Fyll på med vatten och avsluta med vätmedel om detta 

ska användas
4. Omrörning bör användas under sprutningen
5. Överbliven sprutvätska ska inte stå kvar i spruttanken

Kålmal, larv

Kålmal, fjäril
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Användningsvillkor DiPel DF

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings- 
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall dagar Karenstid (dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

I frilandsodlingar av kål, 
broccoli, brysselkål, blomkål, 
ärtor och purjolök

Mot fjärilslarver Sprutning 8 7 1 kg/ha

I växthusodlingar av bönor, 
paprika, gurka, aubergine, 
chilipeppar, tomat

Mot fjärilslarver Sprutning 8 7 0,1 g/m²

Prydnadsväxter Mot fjärilslarver Sprutning 8 7 1 kg/ha

Nyttodjur
DiPel DF har ingen känd inverkan på utvecklingen av popu-
lationer av naturligt förekommande rovinsekter eller nytto-
insekter som används i Integrerat växtskydd (IPM).

Karenstid
Ingen. 

Restriktioner
DiPel DF har ingen känd skadeverkan på grödan och många 
växtslag har testats utan skada vid rekommenderad dose-
ring. När man skiftar från en art/sort till en ny rekommen-
deras dock att först testa produkten på ett begränsat antal 
plantor innan hela partiet behandlas. 

DiPel DF bör ej blandas med gödning eller svampmedel 
som innehåller koppar eller klor då dessa har antibakteriell 
verkan och kan göra den aktiva substansen inaktiv (normal 
klorhalt i dricksvatten utgör inte något problem). 

Resistens
Risken för uppkomst av resistens mot DiPel DF är låg, bl a. 
på grund av att effekten orsakas av en mix av olika toxiner. 
Då resistensutveckling är svårförutsägbar rekommende-
ras dock att integrera bekämpningen med andra metoder 
(kemiska preparat, andra biologiska preparat eller odlings-
tekniska åtgärder). 

Ytterligare villkor för användning
Omfattar inte tunnelodling.

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skydds-
handskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt and-
ningsskydd användas. 
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Ergon®

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, 
rågvete och havre

Bredverkande lågdospreparat mot örtogräs

Hämmar ogrästillväxt snabbt efter applicering

Allmän information
Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar vete, korn, havre, råg och rågvete

Registreringsnummer 5231

Verksam beståndsdel Tifensulfuronmetyl 682 g/kg, 
metsulfuronmetyl 68 g/kg

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning Varning/GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 120 g

Lagring Frostfritt

UPMA -

Registreringsinnehavare Rotam

Verkningssätt 
Ergon är ett systemiskt ogräsmedel som transporteras 
snabbt inom plantan och hämmar tillväxten inom timmar 
efter appliceringen och därmed påverkas även ogräsets 
konkurrens förmåga med grödan.

Många ogräs visar tydliga färgförändringar efter applicering, 
men tidpunkten då dessa kan ses varierar mellan arter och 
beror även på väderlek. Det kan ta upp till 4 veckor innan 
full effekt syns på ogräsen. Den bästa effekten erhålls när 
ogräsplantorna är små.

Användning
Endast för vårbehandling. Den bästa effekten erhålls när 
ogräsplantorna är små och när ogräsen är i aktiv tillväxt. 
Större ogräs kan vara mer svårbekämpade. Vid mycket torra 
förhållande kan ogräseffekten försämras på vissa ogräs 
med tjockt vaxskikt. Behandling kan göras på alla typer 

av jordar, men om jorden är mycket torr kan det försämra 
medlets effekt. Stora regnmängder efter behandlingen kan 
även påverka effekten negativt. Optimal effekt kräver 1–2 
timmars uppehåll efter applicering.

Dos
Höstsäd (endast vårbehandling)
Dos 15 g/ha + vätmedel.
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH 13–37 (från tre blad synliga – 
flaggbladet just synligt). 

Vårsäd
Dos 10 g/ha + vätmedel. 
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH 13–37 (från tre blad synliga – 
flaggbladet just synligt)
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Ogräseffekter
Ergon har mycket god effekt (91–100 %) på följande 
örtogräs:
Baldersbrå, Dån, Förgätmigej, Harkål, Kamomill, Lomme, 
Penningört, Spillraps, Svinmålla, Vallmo, Våtarv och Åkerpilört.

Ergon har god effekt (71–90 %) på följande örtogräs:
Näva, Plister, Trampört, Veronika, Åkerbinda och Åkerviol. 

Effekten på Snärjmåra, Murgrönsveronika, Trädgårdsveronika, 
Åker tistel och Åkerviol är inte tillräcklig utan passande bland-
ningspartner.

Blandbarhet
Vid blandning ska Ergon tillsättas först och vara helt upp-
löst innan andra medel tillsätts. Ergon är fysikaliskt bland-
bar med de flesta bekämpningsmedel på marknaden. Vid 
tveksamma fall rekommenderas en testblandning i hink. 
Vid blandning med stråförkortningsmedel skall vätmedel 
ej tillsättas. Tankblandning med Event Super eller Foxtrot 
avrådes.

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

Insådd
Använd inte Ergon i spannmålsgröda insådd med gräs, klö-
ver, baljväxter eller andra tvåhjärtbladiga grödor.

Omsådd
Vid omsådd av fält behandlade med Ergon kan endast strå-
säd etableras. Använd inte Ergon i den omsådda stråsä-
desgrödan.

Användningsvillkor Ergon

Gröda Syfte Behandlingsut-
rustning/ metod

Utvecklings-stadium/ 
säsong (min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behand-
lingsinter-
vall dagar

Karenstid 
dygn

Max dos vid 
varje behand-

ling

Höstvete, höstkorn, hösthavre, höstråg och höstråg-
vete Mot örtogräs Bomspruta 13–37 endast  

vårbehandling 1 - - 15 g/ha

Vårvete, vårkorn, vårhavre, vårråg och vårrågvete Mot örtogräs Bomspruta 13–37 1 - - 10 g/ha

Efterföljande gröda
På hösten samma kalenderår kan endast stråsäd, gräs och 
oljeväxter sås. Efterföljande år finns inga begränsningar.

Resistens (resistensrisk resistensstrategi)
De aktiva substanserna i Ergon 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 kor-
rekt applicerad dos av ogräsmedlet. En strategi för att före-
bygga 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 verkningssätt. Varierad växtföljd, innehållande både 
vår och höstsådda grödor, samt jordbearbetning kan också 
hjälpa till att motverka uppkomsten av resistens. Mer infor-
mation kring resistens mot bekämpningsmedel samt hur 
den förebyggs finns på Växtskyddscentralernas hemsida.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsav-
stånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.
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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.

Registreringsnummer 4683

Verksam beståndsdel Maleinhydrazid (kaliumsalt) 80,4 vikt-% (varav ren 
maleinhydrazid 60 vikt-%)

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning GHS09; H411 

Förpackning 5 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience

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

Användning
Det är viktigt att välja rätt spruttidpunkt i förhållande till 
lökens utveckling 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 resterande vattenmängd under fortsatt omrörning. Låt 
omrörningen fortsätta hela spruttiden. Blanda inte Fazor 
med andra preparat. 

Spruta med finfördelande munsstycke. Undvik dubbel-
sprutning. Regn inom 24 timmar kan reducera effekten.

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. 

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbets-
moment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller 
sprutdimma.  

 

Användningsvillkor Fazor

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings- 
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling Övrigt

Kepalök
För 

gronings-
hämning

Bomspruta 1 14 3,5 kg/ha

Får inte användas på lök som ska säljas till kon-
sumenter före februari året efter behandlingen. 
Behandling får ej ske senare än 14 dagar före 
uppkörning eller lossning av löken.
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Fenix
Fenix är ett ogräsmedel med bred ogräs-
effekt i många specialgrödor 

Hög effektivitet och flexibilitet vid ogräsbekämpning
En oumbärlig byggsten i ogrässtrategier för ärter, 
morötter och lök
Utmärkt partner i potatis
Godkänd i många specialgrödor

Allmän information 
Användningsområde

Mot ogräs i frilandsodlingar av potatis, morot, palsternacka, jordärtskocka, kepalök, 
ärtor, bönor och kummin. Mot ogräs i frilandsodlingar av dill för fröproduktion. Mot 
ogräs i plantskolor och skogsplantskolor

Registreringsnummer 5288

Verksam beståndsdel Aklonifen 600 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning Varning/ GHS08; H351/ GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA Friland: dill, rotselleri, blad- och rotpersilja och lupin 
för foder. Växthus: prydnadslökväxter. Se sida 93

Registreringsinnehavare Bayer CropScience

Verkningssätt
Den aktiva substansen aklonifen binds mycket hårt till jord-
partiklar och stannar därför i markytan. Fenix är i huvudsak 
kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten 
från groende ogräs. 

Då behandling utförs strax efter ogräsens uppkomst kan 
Fenix också tas upp via bladen. 

Användning
Fenix är ett ogräsmedel med effekt på en bred ogräsflora som  
t ex. åkerviol, svinmålla, våtarv, penningört, snärjmåra, etter-
nässla, plister och vitgröe. Effekten varierar med dosen och 
känsligheten hos ogräsen avtar i takt med att de blir större.

Effekten ökar då appliceringen sker med en god fördel-
ning så att en jämn film bildas på markytan.

Jordartens betydelse
En fin såbädd och god tillväxt ger optimala verkningsbeting-
elser. Effekten påverkas mycket lite av markfukten. Ler och 
mull binder en större mängd av preparatet, sand och grus 
en mindre. Både ogräsens och grödans upptag av prepa-
ratet blir därför större på lättare jordar. På jordar med hög 
mullhalt ger behandling på uppkomna ogräs bäst effekt.

Vädrets betydelse
Fenix är effektivt även vid lägre temperaturer och lite torr-
rare förhållanden. Höga temperaturer kan förbättra effek-
ten. Regn mer än 6 timmar efter behandling påverkar inte 
ogräseffekten.

Ärtor
I ärtor får Fenix användas 1 gång före uppkomst eller 1 gång 
i BBCH 11–30 (efter uppkomst, från första klänget utveck-
lats tills precis innan första internodien är synlig).

Dos (före uppkomst): 0,9 l/ha.

Dos (BBCH 11–30): 0,35 l/ha.

Genom att använda strategier med Basagran SG kan effek-
tiviteten förstärkas för t ex. baldersbrå.

Torkade bönor
Får användas 1 gång före uppkomst.

Dos 0,9 l/ha.

Phaseolus bönor som t ex. bruna bönor är betydligt käns-
ligare än Vicia bönor (åkerbönor).

I Phaseolus bönor rekommenderas inte högre doser än 
0,25 l/ha.

Potatis
Får användas 1 gång före uppkomst.

Dos 1,5–1,75 l/ha.

Den lägre dosen används på lättare jordar.

Behandlingen ska ske 2–4 dagar innan uppkomst.

För att förstärka och bredda ogräseffekten kan strategier 
med Proman, Sencor SC 600 eller Quad-Glob användas.

Markyta som behandlas med Fenix får inte bearbetas. 

Morötter och palsternacka
I dessa grödor är det tillåtet att behandla efter 3 olika alter-
nativ. Dessa alternativ får inte kombineras.

Alternativ 1. Behandling 1 gång före uppkomst.

Dos 0,9 l/ha.

Alternativ 2. Behandling 1 gång före uppkomst + 1 gång 
efter uppkomst eller som 2 behandlingar efter uppkomst. 
Behandling efter uppkomst får ske t o m BBCH 14 (moröt-
terna har 4 örtblad). Intervallet mellan behandlingarna ska 
vara minst 12 dagar.

Dos 0,45 l/ha.

Alternativ 3. Behandling 1 gång före uppkomst + 2 gånger 
efter uppkomst eller som 3 behandlingar efter uppkomst. 
Behandling efter uppkomst får ske t o m BBCH 14 (moröt-
terna har 4 örtblad). Intervallet mellan behandlingarna ska 
vara minst 7 dagar.

Dos 0,3 l/ha.

I morötter kan effekten för ogräs som t ex. nattskatta och 
baldersbrå förstärkas genom att använda strategier med 
Centium 36 CS, Boxer eller Sencor SC 600.

I palsternacka kan effekten mot nattskatta förstärkas genom 
att använda strategier med Boxer.
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Kepalök
I kepalök är det tillåtet att behandla efter 3 olika alternativ. 
Dessa alternativ får inte kombineras.

Alternativ 1. Behandling 1 gång före uppkomst.

Dos: 0,9 l/ha.

Alternativ 2. Behandling 1 gång före uppkomst + 1 gång 
efter uppkomst eller som 2 behandlingar efter uppkomst. 
Behandling efter uppkomst får ske t o m BBCH 14 (löken 
har 4 örtblad). Intervallet mellan behandlingarna ska vara 
minst 12 dagar.

Dos: 0,45 l/ha.

Alternativ 3. Behandling 1 gång före uppkomst + 2 gånger 
efter uppkomst eller som 3 behandlingar efter uppkomst. 
Behandling efter uppkomst får ske t o m BBCH 14 (löken 
har 4 örtblad). Intervallet mellan behandlingarna ska vara 
minst 7 dagar.

Dos: 0,3 l/ha.

I kepalök passar Fenix att användas med låga doser i en stra-
tegi med andra produkter som Lentagran WP och Boxer. 
Det är viktigt att löken har ett välutvecklat vaxskikt och är i 
god tillväxt vid behandlingstillfället. 

Dill till fröproduktion
Får användas 1 gång före uppkomst.

Dos 0,9 l/ha.

Jordärtskocka
Får användas 1 gång före uppkomst.

Dos 0,9 l/ha.

Kummin
Får användas 1 gång före uppkomst och endast under inså-
ningsåret.

Dos 0,9 l/ha.

Träd i plantskolor inklusive skogsplantskolor
Får användas 1 gång då växterna är i vila.

Dos 0,9 l/ha.

Produktmässiga begränsningar
Behandling med Fenix ger tidvis en gulfärgning som grö-
dan 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 genom 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 ärtsort¹. De i Sverige idag odlade sorterna tål Fenix

Med dubbel dos - sprutan töms på just behandlad gröda

Av en gröda som lider av stress p g a torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m m¹

¹Tillverkaren ansvarar inte för uppkommen skada under dessa förhållanden

Efterföljande gröda
Höstsäd eller höstoljeväxter kan sås som efterföljande gröda. 
Före höstoljeväxter ska jorden bearbetas omsorgsfullt. Direkt 
efter färskpotatis bör kål och sallat undvikas. Påföljande vår 
kan valfri gröda väljas.

Tillredning av sprutvätska
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 spru-
tvätskan stå några dygn om den omröres varje morgon 
och kväll.

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid han-
tering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med sprutvätska.  

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade 
skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom” 

Vid användning i potatis: 
- Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller 
öppna diken får endast ske med avdriftsreducerande utrust-
ning som reducerar avdriften med minst 50 %.  

- Vid spridning i potatis ska skyddsavstånden i hjälpredan 
läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.  
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Användningsvillkor Fenix

Gröda Syfte Behandlingsut-
rustning/metod

Utvecklings-
stadium/säsong 

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/ år

Behand-
lingsintervall 

dagar

Karenstid 
dygn

Max dos vid 
varje behand-

ling
Kommentar

Bönor/ torkade Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 0,9 l/ha

Kummin Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 0,9 l/ha Endast under insåningsåret

Morot Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 0,9 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Morot Mot ogräs Bomspruta BBCH 0–14 2 >12 0,45 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Morot Mot ogräs Bomspruta BBCH 0–14 3 >7 0,3 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Dill till fröpro-
duktion Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 0,9 l/ha

Kepalök Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 0,9 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Kepalök Mot ogräs Bomspruta BBCH 0–14 2 >12 0,45 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Kepalök Mot ogräs Bomspruta BBCH 0–14 3 >7 0,3 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Palsternacka Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 0,9 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Palsternacka Mot ogräs Bomspruta BBCH 0–14 2 >12 0,45 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Palsternacka Mot ogräs Bomspruta BBCH 0–14 3 >7 0,3 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Ärtor Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 0,9 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Ärtor Mot ogräs Bomspruta BBCH 11–30 1 0,35 l/ha
Varje rad representerar en behandlings-
strategi. Olika behandlingsstrategier får 
inte kombineras.

Potatis Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 1,75 l/ha

Jordärtskocka Mot ogräs Bomspruta Före uppkomst 1 0,9 l/ha

Träd i plant-
skolor inklusive 
skogs-plant-
skolor

Mot ogräs Sprutning 0 1 0,45 l/ha Behandling då växten är i vila
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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.

Registreringsnummer 5174

Verksam beståndsdel Paraffinolja 797 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/ GHS08; H304 /H412. Se sida 95

Förpackning 20 l

Lagring Frostfritt

UPMA Bär på friland och i tunnel, grönsaker på friland. Gurka och 
tomat i växthus och i tunnel. Se sida 93

Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection

Verkningssätt 
Fibro är ett insektsmedel baserat på paraffinolja. Det används 
till bekämpning av insekter i potatis, äpple, päron, körsbär 
och plommon. Fibro verkar fysikaliskt genom att oljan bil-
dar 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 
En generell rekommendation är att ej spruta Fibro vid risk 
för frost, när det just varit frost eller om temperaturen är 
extremt hög (>30 °C). 

Potatis 
Bladlöss
Dos 10 l/ha. 
Vattenmängd 200–400 l/ha 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 sam-
tidigt med 40 l/vecka. 

Antal behandlingar Max 8 behandlingar med minst 7 dagars 
intervall. 

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

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

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

Blandbarhet
I potatis kan Fibro blandas med bladmögelpreparat som t ex. 
Ranman Top. Fibro kan ej blandas med Epok 600 EC, Kunshi 

eller Shirlan. Fibro kan blandas med insektmedlen Teppeki 
och Mospilan SG samt pyretroider. Mangannitrat kan till-
sättas till blandning av Fibro + ett annat växtskyddsmedel. 

Äpple, päron, körsbär, plommon
Fruktträdsspinnkvalster
Dos 20–30 l/ha, koncentration 2 l/100 l vatten.
Behandlingstidpunkt Behandling ska ske då det finns vin-
terägg, från BBCH 53–57 (tät klunga till rosa blomknopp 
för äpple och päron eller till foderbladen öppnat sig för 
stenfrukt).

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

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

Vid användning av reducerade vattenmängder är det vik-
tigt att spruttekniken säkrar en god täckning av hela trä-
det. 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. 
Tankbland ning med mer än ett preparat rekommenderas inte.

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

Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 50 % 
ska användas. Vid bestämning av vindanpassade skydds-
avstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för 
grov duschkvalitet, oberoende av vilken avdriftsreduce-
rande utrustning som används. 
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Användningsvillkor Fibro

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid  
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Potatis Mot bladlöss

Lantbruksspruta 
med bom/

Heltäckande 
bladsprutning

BBCH 10–89 8 7 - 10 l/ha

Äpple, päron, 
plommon och 
körsbär

Mot fruktträds-
spinnkvalster

Fläktspruta/
bladsprutning BBCH 53–57 1 - - 20–30 l/ha

Päron Mot päron-
bladloppa

Fläktspruta/
bladsprutning BBCH 53–57 2 2 - 20–30 l/ha Max 40 l pro-

dukt/ha per år
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Blandbarhet
Floramite kan generellt blandas med andra växtskydds-
medel. Men vi rekommenderar att man alltid gör en min-
dre 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 utveck-
lat 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 mellanrum). Alternera därefter med andra medel 
med annorlunda verkningssätt.

Planttolerans
Floramite har testats på ett stort antal arter och kulturer 
utan plantskador. Men eftersom tillverkaren inte kan garan-
tera för alla nya kulturer 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 rela-
tivt skonsamt mot nyttodjur (insekter och rovkvalster) och 
lämpar sig därför för användning i IP-odling. 

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid 
användning av lantbruksspruta med bom”. Skyddsavståndet 
ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild 
hänsyn” i Hjälpredan. 

Skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd ska använ-
das vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som 
innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. 

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar 
användas.  

Lokalerna ska vädras omsorgsfullt efter behandling. 

Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidi-
gare än 24 timmar efter behandlingen. 

Omfattar inte tunnelodling. 

Floramite® 240 SC
Selektivt medel för kontroll av spinnkval-
ster 

Mycket effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster 
– även ägg

Skonsamt mot nyttodjur

Ingen korsresistens med andra spinnmedel

Allmän information
Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av prydnadsväxter, plantskolor och jordgubbar 
samt i växthusodlingar av gurka och tomat. 

Registreringsnummer 4832

Verksam beståndsdel Bifenazate 240 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS07; H317/GHS09; H411/GHS08;H373. Se 
sida 95

Förpackning 250 ml 

Lagring Svalt. Undvik frost och direkt solljus

UPMA Hallon, björnbär. Se sida 93

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience

Verkningssätt 
Floramite är ett selektivt medel för kontroll av spinnkval-
ster. Vid sprutning med Floramite erhålls en snabb kon-
taktverkande effekt och dessutom en god långtidseffekt. 
Floramite har effekt mot samtliga rörliga stadier av spinn-
kvalster 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 koncentrationen 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 vat-
tenmängden vid kraftigt angrepp och stor bladmassa. Max 
2 behandlingar per år.

Vattenmängd 
Vattenmängden måste anpassas efter kulturens höjd och 
täthet eftersom det är mycket viktigt att allt bladverk täcks 
av sprutvätska. Undvik lågvolymsprutor. För bästa effekt 
bör vattnet ha ett pH-värde mellan 5–7.
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Användningsvillkor Floramite 240 SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid  
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Prydnadsväxter och 
plantskoleväxter Mot angrepp av kvalster Sprutning - 2 - - 0,6 l/ha

Jordgubbar Mot angrepp av kvalster Sprutning BBCH <85 2 - 3 0,6 l/ha

Gurka och tomat i 
växthus Mot angrepp av kvalster Sprutning - 2 - 1 0,8 l/ha
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Bästa effekt på ogräs med färre än 4 blad och i god tillväxt. 
Dessutom uppnås i stråsäd mycket god och god till mycket 
god effekt på följande ogräs då de har 2–4 blad; åkermolke, 
åkervinda, harkål, nattglim, nattskatta, penningört, plister 
och nässla, sminkrot, snårvinda, vicker.

Sprutteknik
Vid sprutning rekommenderas användning av spaltspri-
dare som ger medium till fin duschkvalité. Vid grödans 2-6 
bladstadium användes normalt 100–200 l vatten och vid 
senare sprutning 200 l vatten per ha. Flurostar 200 är rela-
tivt oberoende av luftfuktigheten, vilket innebär, att man 
uppnår samma säkra effekt mitt på dagen som vid mor-
gonsprutning. 

Flurostar 200 är regnfast 1 timme efter behandling.

Beredning av sprutvätska
Flurostar 200 är blandbart med flertalet herbicider, fungi-
cider och insekticider på marknaden samt de flesta mik-
ronäringsämne. 

Fyll ca halva behållaren med vatten, börja omrörningen och 
tillsätt den beräknade mängden Flurostar 200. Vid tank-
blandning med mangansulfat eller magnesiumsulfat skall 
dessa lösas upp innan Flurostar 200 tillsätts. Resterande 
mängd vatten tillsätts. Fortsatt omrörningen under trans-
port och besprutning.

Flurostar 200
Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, 
havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, 
gräsfrövall, betesvall och slåttervall 

Skonsam

Inga restriktioner på efterföljande gröda

Brett behandlingsfönster

Välprövad blandningspartner

Allmän information
Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, 
gräsfrövall, betesvall och slåttervall

Registreringsnummer 5019

Verksam beståndsdel Fluroxypyr 200 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GSH07;H315, H319, H336, GSH08; H304, GHS09; 
H410. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA -

Registreringsinnehavare Globachem NV

Verkningssätt 
Flurostar 200 är ett systemiskt ogräsmedel med auxinlik-
nande verkan för bekämpning av örtogräs i vår- och höst-
säd, majs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar. 

Flurostar 200 upptas primärt genom bladen. På känsliga 
ogräsarter kan man normalt se effekt 1–2 dagar efter behand-
ling. Tillväxten upphör och ogräset vissnar bort under lop-
pet av 2–3 veckor.

Användning
Flurostar 200 används vid bekämpning av örtogräs på våren 
och är skonsam mot grödan. 

Flurostar 200 kan användas för behandling då ogräset är 
i aktiv tillväxt och temperaturen 7–8 °C, snabbare effekt 
erhålles över 12°C. Vid lägre temperaturer kan effekten på 
ogräset bli svagare.

Sprutning med Flurostar 200 avrådes när grödan är under 
stress på grund av torka, vattensjuk jord, mycket hög dags-
temperatur samt om det är risk för låg nattemperatur eller 
period med frost kring behandlingstidpunkten.

Växtmaterial från gröda behandlad med Flurostar 200 bör 
inte användas i växthus eller i kompost.

Ogräseffekter
Mycket god effekt mot följande ogräs snärjmåra, förgät-
migej, våtarv, dån (för dån max. 4–6 blad vid behandling), 
åkerbinda och trampört. 

Rekommendationer

Gröda Behandlingstidpunkt Dosering Kommentar

Höstsäd - höstvete, höstkorn, råg, rågvete, durumvete BBCH 20–45 1,0 l/ha Endast vårbehandling.

Vårsäd - vårkorn, vårvete BBCH 20–39 0,75 l/ha

Vårsäd - havre BBCH 20–31 0,75 l/ha Obs! behandla inte i havresorten Matilda

Fodermajs BBCH 13–16 1,0 l/ha

Nyetablerad gräsfrövall till utsäde, betesvall och slåttervall t o m. juli 0,75 l/ha Se kommentar nedan*

Etablerad gräsfrövall till utsäde, betesvall och slåttervall t o m. juli 2,0 l/ha Se kommentar nedan *

*Använd inte Flurostar 200 vid insådd av klöver, lucern eller andra baljväxter.  
Släpp inga djur på behandlat område förrän 7 dagar efter behandlingen.
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Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hante-
ring av produkten samt vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med sprutvätska.  

Betesdjur får inte släppas på bete tidigare än 7 dagar efter 
behandling.

Användningsvillkor Flurostar 200

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/ 

metod

Utvecklings-stadium/
säsong (min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall 

dagar

Karenstid 
dygn

Max dos vid varje 
behandling

Höstvete, höstkorn, råg, rågvete, hösthavre och durumvete Mot örtogräs Bomspruta BBCH 20–45
Endast vårbehandling 1 1 l/ha

Vårvete och vårkorn Mot örtogräs Bomspruta BBCH 20–39 1 0,75 l/ha

Havre Mot örtogräs Bomspruta BBCH 20–31 1 0,75 l/ha

Fodermajs Mot örtogräs Bomspruta BBCH 13–16 1 1 l/ha

Nyetablerad odling av gräsfrö till utsäde, slåttervall och 
betesvall Mot örtogräs Bomspruta t o m. juli 1 7 0,75 l/ha

Etablerad odling av gräsfrö till utsäde, slåttervall och 
betesvall Mot örtogräs Bomspruta t o m. juli 1 7 2 l/ha
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Frupica® SC
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. 

Registreringsnummer 4781

Verksam beståndsdel Mepanipyrim 440 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GHS07; H315/GHS08; H351/GHS09; H410. 
Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Torrt och svalt. Undvik frost

UPMA Skogsplantskolor. Se sida 93

Registreringsinnehavare Nordisk Alkali AB

Verkningssätt 
Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipy-
rim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med 
mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC 
har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläck-
sjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen. 

Frupica är kontaktverkande och har även translaminar ver-
kan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica 
både har en förebyggande 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 jordgubbssorter ska första behand-
lingen göras strax före blom.

För att undvika resistensproblem ska Frupica SC användas 
i ett behandlingsprogram tillsammans med andra svamp-
medel 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. 

Sprutteknik 
Frupica kan användas med vanlig bredspruta. En god täck-
ning av behandlade växtdelar är nödvändig för ett bra resul-
tat. Behandla ej i starkt solsken.

Användningsvillkor Frupica SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Jordgubbar på friland Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 59–66 2 5 7 0,9 l/ha

Planttolerans
Frupica SC har provats på ett stort antal olika sorter utan 
problem. Frupica kan användas på jordgubbsplantans samt-
liga utvecklingsstadier (Observera dock karenstiden och 
utvecklingsstadium då det är tillåtet att utföra behandling).

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid han-
tering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.  

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade 
skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”    
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Globaztar® 250 SC
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, 
rågvete, havre och korn 

Bredverkande svamppreparat

Systemisk och translaminär effekt 

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

Registreringsnummer 5369

Verksam beståndsdel Azoxystrobin 250 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GSH07; H319, H332, GHS09; H410. 
Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA -

Registreringsinnehavare Globachem NV

Verkningssätt
Globaztar 250 SC innehåller azoxystrobin, en bredspek-
trum fungicid från strobiluringruppen som kan användas i 
odling av vete, korn, havre, rågvete och råg. Den har sys-
temisk och translaminär skyddande verkan. Azoxystrobin 
hämmar svampens respiration. Verkningssättet skiljer sig 
från andra fungiciders verkningssätt. Om Globaztar 250 SC 
används i blandning med andra fungicider skall det alltid 
vara fungicider med annan verkningsmekanism. 

Globaztar 250 SC har ingen negativ inverkan på grödan, 
har bra sjukdomskontroll och hjälper till att bibehålla blad-
ytan grön vilket ger signifikant positiv inverkan på skörden.

Användning
Globaztar 250 SC skall användas på en aktivt växande gröda 
i god kondition med tillgång till vatten och näring. Bäst 
effekt fås vid förebyggande behandling eller vid behand-
ling i begynnande svampangrepp. I stråsäd håller effekten 
av behandlingen i 4–6 veckor när stråsäden är i pågående 
stråskjutning. Längre effekt kan erhållas vid behandling efter 
att flaggbladet eller axet kommit ut.

Grödspecifika rekommendationer
Gröda Skadegörare Dos l/ha Max antal beh. * Behandlingstidpunkt

Höstvete, vårvete

Svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici)
Vetets bladfläcksjuka (Pyrenophora tritici-repentis)
Mjöldagg (Blumeria graminis)
Gulrost (Puccinia striiformis)
Brunrost (Puccinia recondita)

0,5–1,0 2 BBCH 31–69

Rågvete

Svartpricksjuka (Zymoseptoria tritici)
Vetets bladfläcksjuka (Pyrenophora tritici-repentis)
Mjöldagg (Blumeria graminis) 
Sköldfläcksjuka (Rhynchosporium secalis)
Gulrost (Puccinia striiformis)
Brunrost (Puccinia recondita)

0,5–1,0 2 BBCH 31–69

Råg
Brunrost (Puccinia recondita)
Sköldfläcksjuka (Rhynchosporium secalis)
Mjöldagg (Blumeria graminis) 

0,5–1,0 2 BBCH 31–69

Vårkorn, höstkorn

Kornets bladfläcksjuka (Pyrenophora teres)
Kornrost (Puccinia hordei)
Mjöldagg (Blumeria graminis) 
Sköldfläcksjuka (Rhynchosporium secalis) 

0,5–1,0 2 BBCH 31–69

Havre Kronrost (Puccinia coronate sp. avenae)
Havrens bladfläcksjuka (Pyrenophora avenae) 0,5–1,0 2 BBCH 31–59

*OBS! Max totaldos per säsong är 1 l/ha- **Minsta behandlingsintervall är 14 dagar. Karenstid är 35 dagar före skörd. 

Dos 0,5–1,0 l/ha.
Vattenmängd 200–300 l/ha.

Sprutteknik
Vattenmängd Använd Globaztar 250 SC i minst 200 l/ha 
vatten. Öka vattenmängden med grödans storlek till 250–
300 L/ha för bättre täckning. 

Teknik Medium dusch kvalité rekommenderas. 

Under behandling: Undvik överlappning.

Tillredning av sprutvätska
Omskakas väl före användning. 

1 Fyll spruttanken halvfull med vatten. OBS! Starta alltid 
med väl rengjord spruta 

2. Starta omrörningen
3. Tillsätt Globaztar 250 SC
4. Fyll på resterande vattenmängd
5. Omrörningen hålls igång under transport och sprutning. 

Vid tankblandning tillsätts blandningspartnern sist
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Restriktioner
Undvik vindavdrift till omgivande grödor eller känsliga 
områden.
Behandla inte efter regn då grödan är blöt. 
Behandla inte efter frost eller då frost förväntas. 
Behandla inte vid temperaturer över 25° C.
Behandla inte stressade grödor som drabbats av syrebrist, 
sjukdom, insektsangrepp eller frostskador.

Resistens
Den aktiva substansen i Globaztar 250 SC, azoxystrobin, 
tillhör gruppen strobiluriner (FRAC kod C3). Mjöldagg, sep-
toria och vetets bladfläcksjuka har utvecklat en resistens 
mot strobiluriners effekter. I viss mån gäller det även kor-
nets bladfläcksjuka. 

För att undvika uppkomst av resistens, bör följande rekom-
mendationer följas när Globaztar 250 SC används: 

- Använd Globaztar 250 SC i blandningar eller strategier 
med fungicider med annat verkningssätt. 

- Använd inte strobiluriner mer än 2 gånger i följd.
- Använd rekommenderad mängd och applicera vid rätt 

behandlingstidpunkt.
- Spruta i förebyggande syfte eller vid tidigt angrepp. Undvik 

kurerande behandling.

Ytterligare villkor för användning
Ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. 

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpas-
sade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med med bom”.

Användningsvillkor Globaztar 250 SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/ 

metod

Utvecklings-
stadium/ säsong 

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behand-
lingsinter-
vall dagar

Karenstid 
dygn

Max dos vid 
varje behand-

ling
Kommentar

Vete, råg, rågvete 
och korn

Mot svamp-
angrepp Bomspruta BBCH 31–69 2 14 35 1 l/ha Den totala maximala dosen får inte 

överstiga 1 l produkt/ha

Havre Mot svamp-
angrepp Bomspruta BBCH 31–59 2 14 35 1 l/ha Den totala maximala dosen får inte 

överstiga 1 l produkt/ha
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Gnatrol® SC
Biologiskt medel mot sorgmyggelarver 

Innehåller sporer och aktivt protein från bakterien 
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.

Bekämpar sorgmyggelarver – skonar nyttoinsekter

Allmän information
Användningsområde

Mot larver av sorgmyggor i växthusodlingar av prydnadsväxter.

Registreringsnummer 5241

Verksam beståndsdel Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52, halt 5,09 E10 
(enhet cfu/ml), motsvarande 123 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 10 l

Lagring Torrt och svalt och ej i direkt solljus

UPMA Kryddor och sallat i växthus. Se sida 93

Registreringsinnehavare Sumitomo Chemical

Verkningssätt
Gnatrol SC tas upp av larverna i jorden. Gnatrol SC innehåller 
sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringien-
sis ssp. Israelensis som verkar i larvernas mag-tarmkanal. 
När nedbrytningen av tarmväggarna har påbörjats, slutar 
larverna att äta och dör 24–72 timmar senare. Gnatrol SC är 
ett larvbekämpningsmedel och bekämpar inte vuxna mygg.

Användning
Gnatrol SC kan appliceras via droppbevattningssystem eller 
sprutvattnas på bord, i krukor och på jorden under bor-
den, så att de översta 3–4 cm av substratet är genomfuk-
tat. Genomvattning bör ha gjorts innan sprutvattning med 
Gnatrol SC – inte omvänt.

Gnatrol SC ska förtunnas i vatten under omrörning innan 
applicering. Vid användning av tillförseltank för konstant 
tillförsel, ska denna fyllas med önskad mängd vatten. Gör 
en mekanisk eller hydraulisk omrörning för att uppnå en 
lagom cirkulation innan Gnatrol SC tillförs. Gnatrol SC upp-
slammas lätt i vatten och förblir uppslammat vid en behand-
ling av normal längd. Om behandlingen tar flera timmar 
att genomföra kan det vara nödvändigt att göra en kort 
omrörning under tiden.

Applicera Gnatrol SC med en lämplig mängd vatten för 
att genomvattna jordytan över och under krukor, plan-
teringstråg etc, där larver förekommer. Använd max 2 l 
vatten/m2 (20 000 l/ha). Områdena under krukorna bör 
behandlas med höga doser, eftersom detta ofta är ett av 
de väsentligaste uppförökningsställena. Första behandling 
görs omedelbart efter inkrukning. Upprepa behandlingen 
efter behov upp till 3 gånger med 3–7 dagars mellanrum. 
För att få bästa resultat ska övervattningen göras i slutet av 
bevattningsperioden. 

Gnatrol SC är ett larvbekämpningsmedel och bekämpar 
inte vuxna mygg, och därför ska behandling göras vid den 
tidpunkt i utvecklingsstadiet när larverna finns i jorden. 

Sorgmyggelarverna reagerar generellt på en behandling 
med Gnatrol SC inom 24 timmar efter applicering.

Gnatrol SC har ingen känd påverkan på utvecklingen av 
populationer av naturliga fiender och nyttoinsekter i inte-
grerade skadedjursbekämpningsprogram.

Gnatrol SC är biologiskt nedbrytbart.

Dos 5,0–10,0 ml/m2 som utvattning eller sprutning.

Lägsta dosen kan användas mot mindre populationerav 
små larver i de tidiga larvstadierna, samt om det är en del 
av ett integrerat behandlingsprogram med andra metoder. 
Temperaturen bör vara över 15 °C.

Restriktioner
Gnatrol SC har inga kända skadeverkningar och har testats 
på många plantarter utan skador vid godkänd dosering. Vid 
skifte från en art/sort till en annan, eller vid ändrade kul-
turbetingelser, rekommenderas en provbehandling på ett 
fåtal plantor innan ett helt parti behandlas.

Viktigt: Gnatrol SC bör inte användas tillsammans med göd-
selmedel eller svampmedel som innehåller koppar eller klor, 
eftersom detta kan göra de aktiva ingredienserna inaktiva 
(klornivån i dricksvattnet utgör normalt dock inte något pro-
blem). Behandla inte när plantorna är stressade och und-
vik att vattna med stora vattenmängder direkt efter appli-
cering med Gnatrol SC.

Resistens
Risken för resistens mot Gnatrol SC är liten, men eftersom 
resistens inte kan förutsägas, så rekommenderas att inte-
grera bekämpningen med andra metoder (kemiska, kul-
turella, biologiska).

Ytterligare villkor för användning
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skydds-
handskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd samt and-
ningsskydd användas. 

Omfattar inte tunnelodling. 

Användningsvillkor Gnatrol SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Prydnadsväxter i 
växthus

Mot larver av 
sorgmyggor

Utvattning eller 
sprutning - 3 3–7 - 10 ml/m2 -
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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.

Registreringsnummer 5261

Verksam beståndsdel Metamitron 70 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS07; H302/GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 5 kg

Lagring Torrt och svalt. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för 
barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder

UPMA Kepalök på friland, utsädesodling av spenatfrö på 
friland. Se sida 93

Registreringsinnehavare ADAMA

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

Metamitron blockerar fotosyntesen och hos känsliga plan-
tor vissnar bladen med början mellan nerv och bladkant för 
att till sist helt vissna ned och dö. Mindre känsliga plantor 
inaktiverar metamitron omedelbart 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 upp-
nås vid hög jord- och luftfuktighet (helst temp över 15 °C). 
För effektens skull är det dock viktigare att behandling görs 
vid rätt utvecklingstidpunkt för ogräset snarare 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 jor-
den 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 åkerbönor 
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 gäller särskilt om blandning sker med fen-
medifamprodukter (t ex. Betanal Power). Efter en period 
med regnigt och svalt väder och omslag till värme upp-
skjuts 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 känsliga ogräs fås. 

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

• Anpassa doseringen efter situation (väder, ogrässtor-
lek)

• Kör mot små nyuppkomna ogräs (känsligaste stadiet)
• Alternera mellan olika produkter
• Använd den bästa spruttekniken

Dos, vattenmängd och behandlingstidpunkt
Tillsats av Superolja och fenmedifamprodukter förstärker 
effekten vid sprutning efter ogräsens uppkomst. Säkrast 
effekt uppnås när ogräsen är i hjärtbladstadiet.

Blandbarhet
Strategi med Beta-Baytroid ar mojligt. Blandning med övriga 
insektsmedel avrådes. Tillsats av manganpreparat är möj-
lig 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.

Sockerbetor och foderbetor
Behandling 11

 Behandling 2–32

Ogräsens tidiga hjärtbladsstadium

0,75–1,5 kg Goltix 0,75–1,5 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 3 kg Goltix/ha och säsong.

http://www.nordiskalkali.se


Nordisk Alkali AB  –  © Copyright 2019Läs alltid etiketten före användning 39

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

Dos 2–3 kg.

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

Ytterligare villkor för användning 
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skydds-
handskar och andningsskydd användas. 

Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. 

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar 
och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas. 

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmed-
let ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska 
ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och under-
hållas enligt tillverkarens rekommendationer.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsav-
stånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.

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

Ogräs på hjärtbladstadium

0,75–1,5 kg Goltix WG 0,75–1,5 kg Goltix WG

¹ Använd den högre doseringen på fält med riklig förekomst av vitgröe, baldersbrå 
eller kamomill. Behandling får ske f o m att rödbetorna är i hjärtbladstadium.

² En del ogräs har skadats, men ej dött efter tidigare behandlingar. Upprepa 
behandlingen igen så snart en ny ogräsgeneration befinner sig i hjärtbladstadium, 
dock tidigast efter 7 dagar.

OBS! Maxdosen är 3 kg Goltix WG/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
Jordgubbar, etablerade plantor
I väletablerade fält kan en tidig vårbehandling göras innan 
jordgubbsplantorna har börjat växa. Vid behov görs en kom-
pletterande behandling efter ca 10 dagar. 

Goltix WG kan även användas för senare behandling efter 
skörd i augusti-september.

Dos 1 kg/ha. Observera att maximala dosen inte får överskrida  
2 x 1 kg produkt/ha och odlingssäsong.

Tillsats av vegetabilisk olja förstärker effekten vid sprutning 
efter ogräsens uppkomst.

Jordgubbar, nyplanterade
Behandla ca 14 dagar efter planteringen med 0,5–1,0 kg. 
Genom att använda Goltix i en strategi med andra produkter 
kan ogräseffekten ökas. Vid behov upprepa behandlingen.

Vid höstplantering (september eller senare) eller under för-
hållanden då plantorna haft svårt att etablera sig tillfreds-
ställande avrådes från att använda Goltix.

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

Torka kan reducera effekten. Spruta tidigt på morgonen 
när fuktigheten är högre.

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

Behandla ej plantproducerande fält på våren.

Användningsvillkor Goltix WG

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karens-
tid

(dygn)

Max dos vid 
varje behand-

ling
Övrigt

Sockerbetor, foderbetor och 
rödbetor Mot ogräs Bomspruta BBCH 10–18 4 7–14 - 1.5 kg/ha

Totala maxdosen får inte 
överskrida 3 kg produkt/ha 

och odlingssäsong.

Jordgubbar, etablerade plantor Mot ogräs Bomspruta Innan blomning  
och/eller efter skörd 2 10 - 1 kg/ha

Jordgubbar, nyplanterade Mot ogräs Bomspruta Innan blomning 2 10 - 1 kg/ha

Jordgubbar, nyplanterade Mot ogräs Bomspruta Innan blomning 1 - - 1,75 kg/ha

Plantskolor Mot ogräs Bomspruta - 1 - - 3 kg/ha
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Kunshi®
Mot svampangrepp i odlingar av potatis

Förebyggande och kurerande effekt mot bladmögel 
i potatis 

Kontakt och lokalsystemiskt verkningssätt

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis

Registreringsnummer 5306

Verksam beståndsdel fluazinam 375 g/kg, cymoxanil 250 g/kg

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GSH07; H317, H319, GSH08; H361d, H373, 
GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 5 kg

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare ISK Biosciences

Verkningssätt
Kunshi innehåller de två aktiva substanserna fluazinam och 
cymoxanil.

Fluazinam är ett kontaktverkande medel och skall användas 
förebyggande mot potatisbladmögel. Fluazinam är spordö-
dande och hindrar bladmögelsporerna från att gro på bla-
den och hämmar sporuleringen. Cymoxanil är ett lokalsys-
temiskt svampmedel som verkar translaminär dvs produkten 
transporteras genom bladet och beskyddar därmed även 
bladets undersida. Cymoxanil har en förebyggande verkan 
på 3 dagar, samt en kort kurativ verkan på upp till 24 timmar 
beroende på bladmögeltrycket. Kombinationen av de två 
aktiva substanserna ger en bättre effekt mot bladmögel.

Användning
Grödan skall vara i god tillväxt och inte var hämmad av 
torka eller tidigare sprutningar. Kunshi kan användas från 
BBCH 40–97 (begynnande knölsättning-blad och stjälkar 
vissna). Bästa behandlingstidpunkt är före och efter perio-
der med stark tillväxt. Behandlingsintervall 5–10 dagar och 
max 6 behandlingar per säsong. 

Dos 0,4–0,5 kg/ha.
Vattenmängd 200–500 l/ha. 

Resistens
Kombinationen av två aktiva substanser med olika verknings-
sätt betyder att det är osannolikt att det uppstår resistens 
i populationen av bladmögelsvamp. Genom att använda 
Kunshi som en del av behandlingsprogrammet verkar pro-
dukten som en del av en resistensstrategi.

Restriktioner
Får inte användas senare än 7 dagar före skörd.

Efter behandling med Kunshi finns inga restriktioner för 
efterföljande gröda eller ersättningsgröda.

Sprutteknik
Kunshi är regnfast så snart sprutvätskan torkat på bladen. 
Det betyder att regn 1–2 timmar efter sprutning inte påver-
kar effekten.

För information om tankblandningar, vänligen kontakta 
Nordisk Alkali.

Kunshi får inte blandas med vätmedel eller oljor.

Ytterligare villkor för användning
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skydds-
handskar, skyddskläder, andningsskydd och ögonskydd 
användas.

Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar 
och skyddskläder användas.

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmed-
let ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska 
ha partikelfilter och kolfilter.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpas-
sade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

 Användningsvillkor Kunshi

Gröda Syfte Behandlings-
utrustning/ metod

Utvecklingsstadium/ 
säsong (min–max)

Max antal behand-
lingar/år

Behandlingsintervall 
dagar Karenstid dygn Max dos vid varje 

behandling

Potatis Mot potatisbladmögel Bomspruta BBCH 40–97 6 5–10 7 0,5 kg/ha
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Latitude XL
Latitude XL används till utsädesbehand-
ling för att kraftigt reducera rotdödaran-
grepp i vår- och höstvete samt rågvete. 
Rotdödarsvampen (Gaeumannomyces 
graminis var. Tritici) är en markburen 
svampsjukdom som kraftigt kan påverka 
stråsädens utveckling och skörd genom 
att angripa rötter och ge vitaxighet

Behandling med Latitude XL ger gott skydd mot 
både rotangrepp och vitaxighet

Att skydda mot rotangrepp och vitaxighet ger både 
högre skörd och bättre kvalitet i skörden

Att beta med Latitude XL kan vara speciellt lämpligt i 
ansträngda stråsädesväxtföljder

Formuleringen ger utmärkta möjligheter 
till sambetning med andra bredverkande 
vattenbaserade betningsmedel

Allmän information
Användningsområde

Mot rotdödare i odlingar av vete och rågvete genom betning av utsäde

Registreringsnummer 5310

Verksam beståndsdel Siltiofam 125 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 20 l , 200 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Certis Europe BV

Verkningssätt
Det aktiva ämnet i Latitude XL ger ett långtidsverkande 
skydd mot rotangrepp av rotdödarsvampen och minskar 
därmed förekomsten av vitaxighet. Vid kraftiga angrepp kan 
viss vitaxighet uppträda men Latitude XL reducerar angrep-
pets betydelse avsevärt.

Eftersom Latitude XL enbart skyddar mot rotdödarsvam-
pen rekommenderas sambetning med annat mer bred-
verkande betningsmedel.

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna 
betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av 
utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer 
av skruv- eller fingertyp.

Användning
Latitude XL appliceras genom betning av utsäde och i anlägg-
ning avsedd för ändamålet (slutna betningsanläggningar) 
och som ger en optimal fördelning av produkten på kär-
norna. Före betningens början ska medlet omröras och vid 
längre stopp också under användning/betning. 

Fröet skall vara av god kvalitet, väl rensat och fritt från damm 
och andra föroreningar. För bästa effekt och för att und-
vika skador på utsädet ska följande beaktas:

• Behandla inte utsäde med vattenhalt över 15 %
• Beta inte utsäde med spruckna, delade eller grodda 

kärnor
• Betat utsäde bör sås inom 6 månader efter behandling 

och vi avråder från överlagring av behandlat utsäde till 
kommande säsong

• Före sådd bör man alltid kalibrera såmaskinen med 
behandlat utsäde

Förpackningar med betat utsäde ska märkas enligt regler 
från Kemikalieinspektionen.

Dos 2,0 l per ton utsäde (200 ml/100 kg utsäde). 

Latitude XL kan och bör vid behov sambetas med andra mer 
bredverkande betningsmedel som är vattenbaserade och 
godkända för ändamålet. För att bedöma lämpligt annat 
betningsmedel för sambetning bör gränsvärden för bet-
ningsbehov mot olika svampsjukdomar bedömas. Dessa 
gränsvärden finns beskrivet i Jordbruksverkets bekämp-
ningsrekommendationer.

Sambetning med andra betningsmedel innehållande orga-
niska lösningsmedel ska undvikas.

Vid byte av betningsmedel ska systemet sköljas igenom med 
vatten, helst ljummet. Om bytet sker från betningsmedel 
innehållande organiska lösningsmedel krävs en mer omfat-
tande rengöring av hela betningsanläggningen. Kontakta 
Nordisk Alkali vid frågor och/eller tveksamheter om sam-
betning. Nordisk Alkali avråder från att blanda olika bet-
ningsmedel.

Avfallshantering
Återanvänd inte använda säckar eller containrar som har 
använts för behandlat utsäde för livsmedel eller foder. Rester, 
spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall och ska 
destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Nordisk 
Alkali har samarbete med Noreko som ombesörjer omhän-
dertagande av tomemballage.

Ytterligare villkor för användning
Endast för betning vid sluten anläggning.

Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kali-
brering och rengöring av betningsmaskin ska skyddshand-
skar användas. Vid hantering av betat utsäde ska skydds-
handskar användas.

Spill av betat utsäde ska omedelbart samlas upp.

Användningsvillkor Latitude XL

Gröda Syfte Behandlingsut-
rustning/ metod

Utvecklings-
stadium/ säsong 

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlingsintervall 
dagar

Karenstid  
dygn

Max dos vid varje 
behandling

Vete och rågvete Mot rotdödare Betning 1 2 l/ton utsäde
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Lentagran® WP
Kontaktverkande herbicid med effekt mot 
örtogräs t ex. nattskatta och målla 

Ger effekt på uppkommet ogräs

Godkänd att använda i flera grönsakskulturer

Passar som byggsten i behandlingsprogram mot 
ogräs i flera kulturer

Allmän information
Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av sparris, kepalök, schalottenlök, salladslök och purjolök.
Mot örtogräs i odlingar av sockermajs.
Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.
Mot örtogräs i odlingar av broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, 
fodermärgkål, kålrabbi och vitlök.

Registreringsnummer 5214

Verksam beståndsdel Pyridat 45 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS07;H317, GHS08; H370 GHS09;H410.  
Se sida 95

Förpackning 1 kg

Lagring Frostfritt samt under + 22 °C, Max hållbarhet 1 år

UPMA –

Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection

Verkningssätt
Lentagran WP är en kontaktverkande bladherbicid. Behandling 
ska ske på uppkommet ogräs och för att få bästa effekt bör 
ogräsen ha max 2–4 örtblad samt vara i god tillväxt. Det kan 
ta mellan 5–10 dagar efter behandling innan ogräset vissnar. 

Eftersom Lentagran är kontaktverkande är det viktigt att 
tillgodose en jämn spridning av sprutvätska över ogräsens 
blad. Lentagran har ingen långtidsverkan utan verkar endast 
på de ogräs som träffas vid behandlingstillfället.

Användning
Bra förhållanden under behandlingstillfället ökar ogräs-
effekten. Bra förhållanden råder då behandlingen sker på 
torra, unga ogräsplantor (max 2–4 örtblad) som är i god 
tillväxt samt dagstemperaturen är över 10 °C. 

Genom att behandlingen sker tidigt på dagen kan effekten 
också ökas eftersom antalet ljustimmar efter behandlings-
tillfället optimeras. Effekten kan ofta ökas om behandlingen 
upprepas efter 7–14 dagar i de grödor som detta är tillåtet. 

Det är viktigt att grödan har utvecklat ett skyddande vax-
skikt på bladen och därför är det bra om behandlingen kan 
göras efter några varma och soliga dagar. 

Det finns ökad risk för brännskador efter en period med kallt 
och regnigt väder samt då nattemperaturen är under 2 °C. 

Höga temperaturer, över 25 °C vid behandlingstillfället ökar 
risken för skada.

Då Lentagran används i en kultur som varit täckt med t ex. 
väv eller plast är det viktigt att täcka av grödan 2–3 dagar 
innan behandling med Lentagran sker. Kulturväxten hin-
ner då bilda ett skyddande vaxskikt! 

Lentagran är regnfast efter 2 timmar. 

Ogräseffekt
God till Mycket God effekt Medelgod effekt Låg effekt

Amaranter Mållor Korsört Raps

Baldersbrå Nattskatta Penningört  Viol

Etternässla Nävor Pilört

Grenbingel Plistrar Veronikor

Gängel Snärjmåra Åkerbinda

Kamomill Våtarv Åkerkårel

Lomme Åkerkulla Åkersenap

Molkar Trampört

Broccoli och blomkål
Behandling får utföras i BBCH 14–16 (kålen har minst 4 ört-
blad och max 6 örtblad). Kålplantan ska ha rotat sig efter 
plantering. Blomkål och broccoli är något känsligare än 
övriga kålkulturer. I dessa kulturer rekommenderas dosen 
0,5–0,75 kg/ha. Max 2 behandlingar per säsong och max 
1 kg/ha är tillåtet att använda vid varje behandlingstillfälle 
(OBS Se dock rekommenderad dos ovan!).

Brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål
Behandling får utföras i BBCH 14–16 (kålen har minst 4 ört-
blad och max 6 örtblad). Kålplantan ska ha rotat sig efter 
plantering.

I brysselkål, huvudkål och fodermärgkål kan 0,75–1 kg/
ha användas.

Bladkål som t ex. grönkål är känsligare och rekommende-
rad dos är 0,5–0,75 kg/ha.

Max 2 behandlingar och maxdosen per säsong är 2 kg/ha.

Kålrabbi
2–3 veckor efter plantering i BBCH 14–16 (kålen har minst 4 
örtblad och max 6 örtblad) kan behandling med Lentagran 
ske. Vid behov kan behandlingen upprepas efter 1 till 2 
veckor. Det är viktigt att vaxskiktet är välutvecklat på kål-
rabbins blad. 

Rekommenderad dos är 1–1,5 kg/ha. Max 2 behandlingar 
och maxdosen per säsong är 2 kg/ha.
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Sparris
Behandling kan ske på våren före sparrisen kommer upp 
eller efter skörd. Det är viktigt att undvika att inte träffa 
sparrisens skott med Lentagran. Om en behandling sker 
efter skörd ska den göras innan sparrisen kommer upp eller 
under bladverket. 

Rekommenderad dos 1–2 kg/ha. Max 1 behandling och 
maxdosen per säsong är 2 kg/ha. I nyplanterad sparris får 
2 behandlingar göras med maxdos 1 kg/ha per behand-
ling när sparrisen uppnått eller är större än BBCH 21 (för-
sta sidoskottet på stjälken).

Kepalök, schalottenlök
I lök kan Lentagran användas i BBCH 11–14 efter lökens 
vimpelstadium (1–4 blad). Lökens första riktiga blad ska 
vara minst 3–4 cm och löken ska vara i god tillväxt. Det är 
viktigt att vaxskiktet på lökens blad inte är skadat, vilket kan 
ske t ex. efter regnigt eller blåsigt väder.

Sådd lök kan vara känslig i de nämnda situationerna och 
det kan alltid vara bra att rådgöra med en rådgivare angå-
ende doseringen. Den rekommenderade dosen i sådd lök 
är 0,5 kg/ha och i sättlök kan 0,5–0,75 kg/ha användas. 
Max 3 behandlingar och maxdosen per säsong är 2 kg/ha. 
Maxdos vid varje behandlingstillfälle är 1 kg/ha (OBS Se 
dock rekommenderad dos ovan!). 

Salladslök
Behandling får ske efter sättning fr o m BBCH 13 (lökens 
tredje blad är >3 cm). Rekommenderad dos är 0,5-1 kg/ha. 
Max 2 behandlingar och max 1 kg/ha är tillåtet att använda 
vid varje behandlingstillfälle.

Purjolök och vitlök
Behandling får ske efter sättning fr o m BBCH 13 (lökens 
tredje blad är >3 cm). I purjolök och i vitlök rekommende-
ras dosen 0,75– 1 kg/h. Vid behov bör behandlingen upp-
repas efter 7–14 dagar. Max 2 behandlingar och maxdosen 
per säsong är 2 kg/ha. Var uppmärksam på att karensti-
den i purjolök är 28 dagar medan den är 56 dagar i vitlök.

Sockermajs och fodermajs
I sockermajs får behandling ske i BBCH 12–18 (majsen har 
2–8 blad). Rekommenderad dos är 1–2 kg/ha. Max 2 behand-
ling och maxdosen per säsong är 2 kg.

Sprutteknik
Eftersom Lentagran är kontaktverkande är det viktigt att 
sprutvätskan fördelas jämt över ogräsens blad samt träf-
far de ogräs som ska bekämpas. Vattenmängden ska vara 
200–400 l vatten/ha. Den högre vattenmängden används 
då större ogräs ska bekämpas.

Tillredning av sprutvätska
Innan användning bör produkten förvaras i rumstemperatur  
(18–20 °C) i 24 timmar. Temperaturen på vattnet bör vara 
ljummet så att den vattenlösliga påsen och produkten löses 
upp snabbt.

1. Fyll spruttanken halvfull med vatten. OBS Starta alltid 
med väl rengjord spruta

2. Starta omrörningen
3. Tillsätt Lentagran WP. OBS Produkten är förpackad i vat-

tenlöslig påse och ska läggas oöppnad i spruttanken. 
Efter några minuters omrörning är påsen fullständigt 
upplöst

4. Fyll på resterande vattenmängd
5. Omrörning hålls igång under transport och sprutning. 

Vid tankblandning tillsätts blandningspartnern sist

Spruta ut direkt efter att sprutvätskan har tillretts. Blanda 
inte med växtnäring eller oljebaserade produkter.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsav-
stånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skydds-
handskar användas.

Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under 
transport och spridning. 

Användningsvillkor för Lentagran WP

Gröda Syfte Behandlingsutrust-
ning/metod

Utvecklingsstadium/
säsong (min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandling 
sintervall 

dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling Övrigt

Broccoli, 
blomkål Mot örtogräs Sprutning BBCH 14–16 2 7–14 42 1 kg/ha

Brysselkål, 
huvudkål, blad-
kål, fodermärg-
kål, kålrabbi

Mot örtogräs Sprutning BBCH 14–16 2 7–14 42 2 kg/ha
Den totala maximala 

dosen får inte överskrida 
2 kg produkt/ha och år.

Sparris Mot örtogräs Sprutning under 
bladverket

Före uppkomst eller 
efter skörd 1 2 kg/ha

Nyplanterad 
sparris Mot örtogräs Sprutning ≥ BBCH 21 2 7–14 1 kg/ha

Kepalök, scha-
lottenlök Mot örtogräs Sprutning BBCH 11–14 3 7–14 56 1 kg/ha

Den totala maximala 
dosen får inte överskrida 

2 kg produkt/ha och 
odlingssäsong

Salladslök Mot örtogräs Sprutning
Efter sättning, när det 
tredje bladet är synligt 

(> 3 cm).
2 7–14 28 1 kg/ha

Purjolök Mot örtogräs Sprutning
Efter sättning, när det 
tredje bladet är synligt 

(> 3 cm).
2 7–14 28 2 kg/ha

Den totala maximala 
dosen får inte överskrida 

2 kg produkt/ha och 
odlingssäsong

Vitlök Mot örtogräs Sprutning
Efter sättning, när det 
tredje bladet är synligt 

(> 3 cm).
2 7–14 56 2 kg/ha

Den totala maximala 
dosen får inte överskrida 

2 kg produkt/ha och 
odlingssäsong

Sockermajs, 
fodermajs Mot örtogräs Sprutning BBCH 12–18 2 7–14 42 2 kg/ha

Den totala maximala 
dosen får inte överskrida 

2 kg produkt/ha och 
odlingssäsong
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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 angrepp av insekter och kvalster i odling av prydnadsväxter i växthus. 

Registreringsnummer 4928

Verksam beståndsdel Milbemectin 9,3 g/l. Innehåller även lacknafta (petroleum), 
lätt aromatisk

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS02; H226/GHS08; H304/GHS09; H410.  
Se sida 95

Förpackning 1 l

Lagring Svalt. Undvik frost och direkt solljus

UPMA –

Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection

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

Användning
Milbeknock har effekt på växthusspinnkvalster och mine-
rarflugans larver. Medlet är effektivt mot samtliga utveck-
lingsstadier hos spinnkvalster, från ägg till vuxna. 

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

Milbeknock ska användas max två gånger per kulturom-
gång. Vid upprepad behandling beräkna 7–10 dagar mel-
lan 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 % (100 ml i 100 l vatten).

Blandbarhet
Blandning med andra medel har inte testats och rekom-
menderas därför inte. 

Planttolerans
Milbeknock är generellt ett skonsamt medel och har testats 
på ett stort antal arter och kulturer utan skador. Men efter-
som 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 insektsstam-
mar är det viktigt att växla mellan medel med olika verk-
ningsmekanismer. 

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 nyt-
toinsekter. Ibland kan en tillfällig nedgång i populationen 
ses omedelbart efter behandlingen. Rovkvalster påverkas 
dock väsentligt. 

Ytterligare villkor vid användning
Ta bort humlekolonier av humlor och andra pollinerande 
insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av 
växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen 
tidigast 4 dagar efter behandlingen. 

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid han-
tering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med sprutvätska.   

Omfattar inte tunnelodling.  

 Användningsvillkor Milbeknock

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid  
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Prydnadsväxter i växthus Mot angrepp av insekter och 
kvalster Sprutning - 2 7 - 0,2 ml/m2
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Mospilan SG®

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

Dammfri formulering

Allmän information
Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, raps, rybs, potatis, sallat på 
friland samt i prydnadsväxter.

Registreringsnummer 4739

Verksam beståndsdel Acetamiprid 20 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS07; H302/GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 1 kg

Lagring
Torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpack-
ning. 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, planskolor, skogsplantskolor 
och fröplantager. Se sida 93

Registreringsinnehavare Nisso Chemical Europe

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

Den verksamma beståndsdelen acetamiprid tillhör grup-
pen neonikotinoider och påverkar skadeinsekternas cen-
trala nervsystem. 

Användning
Raps och rybs
Rapsbaggar 
Dos 200 g/ha.

Behandlingstidpunkt BBCH 51–69 (Blomknoppar synliga 
ovanifrån -fram till och med blom).

Max en behandling per säsong.

Potatis
Bekämpar bladlöss, stritar och andra skadeinsekter i pota-
tis. Stritar bekämpas cirka två veckor efter att inflygning är 
konstaterad. Bladlöss och stinkfly bekämpas så snart bety-
dande angrepp syns på potatisbladen.

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

Äpple
Röd och grön äpplebladlus m fl. behandlas så snart angrepp 
upptäcks.

Lämplig behandlingstidpunkt är fram t o m BBCH 59 (sen 
ballong) samt efter BBCH 69 (omedelbart efter blom). OBS 
Mospilan är inte temperaturberoende, dvs effekten är mycket 
god även vid lägre temperaturer. 

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

Fickminerarmalens larver ska bekämpas innan de hunnit 
förpuppa sig (använd eventuell prognos).

Vid behandling med Mospilan erhålls även en kontaktver-
kande sidoeffekt på stinkflyn (unga nymfer) och på nykläckta 
larver. 

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

Päron
Bladlöss behandlas så snart angrepp upptäcks fram t o m 
BBCH 59 (sen ballong) eller efter BBCH 69 (efter blom).

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

Pärongallmygga vid förväntat angrepp (kraftig svärmning) 
behandlas först i BBCH 59 (stadie sen ballong) och däref-
ter i BBCH 67 (fallande blom) görs en andra behandling.
Äggen kläcks i slutet av blomningen, och preparatet måste 
finnas på plats så snart larverna börjar äta. 

Vid behandling med Mospilan erhålls även en kontakt-
verkande sidoeffekt på unga nymfer av päronbladloppa 
och stinkflyn.

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

Körsbär
Bladlöss behandlas så snart angrepp upptäcks fram t o m 
BBCH 59 (sen ballong) eller efter BBCH 69 (efter blom).

Dos 250 g/ha.

Körsbärsfluga behandlas när bären börjar skifta färg.

Dos 375 g/ha. 

Sallat på friland
Sallatsbladlus, persikobladlus m fl – behandla så fort angrepp 
upptäcks. Sallatsbladlusen kan vara svår att upptäcka efter-
som den kryper in till tillväxtpunkten i sallatshuvudet.

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

Dos 250 g/ha. Max 2 behandlingar per kulturomgång. Vid 
behov tillsätt vätmedel. 
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Prydnadsväxter
Behandla då angrepp upptäcks.

Bladlöss 0,025 %.

(25 g till 100 l vatten då vätskemängd 1 000 l/ha används).

Vita flygare 0,05 %.

(50 g till 100 l vatten då vätskemängd 1 000 l/ha används).

Vid behov upprepa behandlingen. Max två behandlingar 
per säsong.

Planttolerans
Mospilan har testats på ett stort antal arter och kulturer utan 
plantskador. Men eftersom tillverkaren inte kan garantera 
för alla nya kulturer 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 bero-
ende av någon specifik luftfuktighet. 

Blandbarhet
Mospilan är blandbart med de flesta aktuella växtskyddsme-
del såsom exempelvis Amistar, Ammonsulfat, Bor, Cantus, 
Fastac, Focus Ultra, Fox, Globaztar, Mantrac, Matrigon, Mavrik, 
Molytrac, Select, Select Plus, Titus bladmögelpreparat och 
mikronäringsämnen.

Resistens
För att undvika uppbyggnad av resistenta insektsstam-
mar, 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, ace-
tamiprid, tillhör gruppen neonikotinoider, och korsresistens 
med andra medel i samma grupp kan därför ej uteslutas.

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

Användningsvillkor Mospilan SG

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings- 
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling Övrigt

Äpple Mot insektsangrepp Sprutning BBCH 57–85 2 20 14 0,375 kg/ha

Päron Mot insektsangrepp Sprutning BBCH 57–85 2 20 14 0,5 kg/ha

Körsbär Mot insektsangrepp Sprutning BBCH 57–85 1 14 0,375 kg/ha

Raps och rybs Mot insektsangrepp Bomspruta BBCH 51–69 1 0,2 kg/ha

Potatis Mot insektsangrepp Bomspruta - 1 3 0,25 kg/ha

Sallat på friland Mot insektsangrepp Sprutning BBCH 41–48 2 7 14 0,25 kg/ha

Prydnadsväxter Mot insektsangrepp Sprutning - 2 0,5 kg/ha

OBS Se även rekommendationer i texten ovan. 

Vid sprutning i fruktodling kan ett skyddsavstånd på 5 meter 
från odlingens yttre gräns underlätta för en återinflygning 
av nyttodjur. Mospilan är inte klassad som bifarlig men vi 
avråder ändå från behandling med Mospilan under blom-
ning i frukt. 

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade 
skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. Skyddsavståndet 
ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild 
hänsyn” i Hjälpredan.  

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produk-
ten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt 
med sprutvätska. 

Skyddshandskar ska användas vid hantering av behand-
lade växtdelar.  

Vid återinträde i behandlade områden ska skyddshand-
skar användas.  
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Moxa®

Moxa är en tillväxtregulator i stråsäd och i 
gräsfrö för utsäde 

Minskar risken för liggsäd

Möjliggör att skörden kan säkerställas

Stärker strået så att pollinering av gräs till utsäde 
underlättas

Allmän information
Användningsområde

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre. För stråförkort-
ning i odlingar av gräs för utsäde.

Registreringsnummer 5319

Verksam beståndsdel Trinexapak 250 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS02; H226/GHS07; H319, H332, H335/ 
GHS09; H411. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Globachem NV

Verkningssätt
Moxa är ett emulsions-koncentrat som innehåller 250 g/l 
trinexapac-ethyl. Det är en tillväxtregulator som verkar strå-
förkortande, vilket ger mindre liggsädesbildning och hjälper 
därmed till att säkerställa skörden. Produkten får användas 
i alla typer av vete (inkl. durumvete), korn, havre, råg och i 
gräsfröodling. Moxa tas upp i blad och stam och transpor-
teras till tillväxtpunkterna där den hämmar bildningen av 
gibberelinsyra. Detta påverkar celltillväxten med ett kor-
tare och mer robust strå som följd.

Användning 
Moxa skall användas på en aktivt växande gröda i god kon-
dition med tillgång till vatten och näring. Bäst effekt uppnås 
vid behandling av torra växter vid hög ljusinstrålning (klar 
himmel eller lätta moln). Optimal temperatur vid behand-
ling är 10 °C, men produkten kan användas från 8 °C. Moxa 
är regnfast efter 2 timmar. 

Undvik överlappning. 

Lämna gärna en obehandlad yta på minst 25 m2 i fältet för 
att kontrollera effekten av preparatet.

Vattenmängd Använd Moxa i minst 100 l/ha vatten. Öka 
vattenmängden med grödans storlek för bättre täckning. 

Blandbarhet
Vid blandning med triazolhaltiga svampmedel kan effekten 
av Moxa förstärkas varför doseringen av Moxa kan mins-
kas med ca: 20 %.

Grödspecifika rekommendationer

Gröda
Alternativ 1: 

En behandling 
Dos l/ha

Alternativ 2: 
Två behandlingar* 

 Dos l/ha

Vete (höst- och vårvete) 0,2–0,4 2 x 0,15

Korn (höst- och vårkorn) 0,4–0,6 2 x 0,30

Råg och Rågvete 0,4–0,6 2 x 0,25

Havre 0,3 2 x 0,15

Gräsfrö till utsäde 0,4–0,8 2 x 0,40

*Minsta behandlingsintervall är 7 dagar.

Begränsningar
Undvik vindavdrift till omgivande grödor.
Behandla inte efter regn då grödan är blöt. 
Behandla inte efter frost eller då frost förväntas. 
Behandla inte vid temperaturer över 24 °C.
Behandla inte stressade grödor som drabbats av syrebrist, 
sjukdom, insektsangrepp eller frostskador. 
Halm/hö från behandlad gräsfrövall får inte användas som 
djurfoder om behandling utförts efter BBCH 33 (3 noder 
finns). 

Ytterligare villkor för användning
Vid hantering av produkten ska skyddshandskar och ögon-
skydd användas.

Vid hantering av sprutvätskan samt vid spridning ska skydds-
handskar användas.

Användningsvillkor Moxa 

Gröda Syfte Behandlingsut-
rustning/metod

Utvecklings-
stadium/säsong 

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid 
dygn

Max dos 
vid varje 

behandling
Kommentar

Korn, råg och 
rågvete Stråförkortning Bomspruta BBCH 25–39 2 Minst 7 0,6 l/ha Totala maximala dosen får inte över-

skrida 0,6 l produkt/ha och säsong.

Vete Stråförkortning Bomspruta BBCH 25–39 2 Minst 7 0,4 l/ha Totala maximala dosen får inte över-
skrida 0,4 l produkt/ha och säsong.

Havre Stråförkortning Bomspruta BBCH 25–32 2 Minst 7 0,3 l/ha Totala maximala dosen får inte över-
skrida 0,3 l produkt/ha och säsong.

Gräs till utsäde Stråförkortning Bomspruta BBCH 31–49 2 Minst 7 0,8 l/ha Totala maximala dosen får inte över-
skrida 0,8 l produkt/ha och säsong.
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NA Avdunstningsskydd
Ger bra skydd mot uttorkning vid plante-
ring, sommartorka och vinterskador

Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning 
med kontaktverkande växtskyddsmedel 

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 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

Leverantör De Sangosse

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

Användning som avdunstningsskydd
Mot sommartorka och vinterskador
Skyddar träd, buskar, barrväxter, perenner, ettåriga väx-
ter, golfgreener och andra grönytor mot avdunstning och 
uttorkning. Detta är särskilt viktigt vid nyplantering, tills plan-
torna rotat sig på den nya växtplatsen, eller vid risk för vin-
terskador eller saltskador. 

Medlet sprutas på bladverk, stammar, grenar och eventu-
ella blommor med en finfördelande spruta tills alla ytor är 
täckta Efter utsprutning blir behandlade ytor vitfärgade, 
men färgen försvinner helt efter upptorkning.

Plantering Skyddar alla nyplanterade växter från alltför stark 
avdunstning tills nya sugrötter vuxit fram.

Sommartorka Skyddar växter vid extrem torka och höga 
temperaturer.

Vinterskador På vintergröna buskar, barrträd och gröny-
tor 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 behand-
ling blir behandlade ytor vitfärgade, men färgen försvin-
ner 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 kontakt-
verkande växtskyddsmedel för att förbättra vidhäftnings-
förmågan vid regn eller bevattning. 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 frys-
punkten samt vid torr väderlek. Vid tillredning av sprut-
vätskan i kallt väder kan varmt vatten (ej hett) användas för 
att underlätta tillredningen.

OBS Skölj omedelbart sprutan omsorgsfullt med vatten 
efter an vändning. 
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Narita® 
Narita är ett svampmedel i potatis mot 
Alternaria 

Snabb preventiv verkan mot Alternaria (torrfläcksjuka) 
i potatis

Systemiskt verkningssätt

Allmän information
Användningsområde

Mot torrfläcksjuka (Alternaria spp.) i odlingar av potatis.

Registreringsnummer 5373

Verksam beståndsdel Difenokonazol 250 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS08; H304/ GHS07; H302, H319/ GHS09; H410.  
Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Globachem NV

Verkningssätt
Narita tillhör gruppen trialzoler och produkten hämmar 
ergosterolbiosyntesen. Produkten har genom sin syste-
miska verkan en snabb förebyggande effekt mot Alternaria 
(torrfläcksjuka) i potatis. Den förhindrar att myceltillväxt 
sker på bladen och i plantan.

Användningsvillkor Narita

Gröda Syfte Behandlings-
utrustning/metod

Utvecklings-
stadium/säsong 

(min–max)

Max antal behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid 
dygn

Max dos vid varje 
behandling

Potatis Mot torrfläcksjuka (Alternaria spp.) Bomspruta BBCH 40–91 3 10 14 0,4 l/ha

Användning 
Narita skall användas förebyggande. Första behandlingen 
utförs vid tecken på närstående sjukdomsutbrott eller när 
lokalt varningssystem anger hög risk för angrepp. Doseringen 
är baserad på att det även används andra effektiva prepa-
rat mot torrfläcksjuka i behandlingsprogrammet. Normalt 
används Narita i strategier med preparat mot potatisblad-
mögel. Narita kan användas från BBCH 40-91 (Begynnande 
knölsättning och stolonerna har fördubblat sig och fram 
till bladen börjar gulna).

Dos 0,4 l/ha.

Vattenmängd 150–400 l/ha.

Antal behandlingar och intervall Max 3 behandlingar/säsong 
och minst 10–14 dagars intervall mellan behandlingarna.

Karenstid 14 dagar.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av Säkert Växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpas-
sade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. 

Ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. 
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Ogräseffekter
Vårsäd Höstsäd

>90 % effekt

10 g 15 g 15 g 20 g

Baldersbrå x x x x

Blåklint x x

Dån x x

Förgätmigej x x x x

Kamomill x x

Korsört x x

Lomme x x x x

Målla x x x x

Penningört x x

Rödplister x x x

Spillraps x x x

Trampört x x

Vallmo x x

Våtarv x x x x

Åkerbinda x x

Åkerpilört x x

Åkersenap x x x x

Åkerspergel x x x x

Effekten på nävor, snärjmåra, murgrönsveronika, trädgårds-
veronika och åkerviol är inte tillräcklig utan passande bland-
ningspartner.

Selektivitet
Vid vissa betingelser kan ljusfärgning av grödan uppkomma, 
detta påverkar inte skörden. Nordisk Alkali avråder behand-
ling 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 gräsarten och kan påverkas.

Efterföljande grödor
På hösten, samma kalenderår, kan enbart stråsäd, oljeväx-
ter eller gräs sås. Efterföljande år finns inga begränsningar. 

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

Nautius®

Mot örtogräs i odlingar av vete, råg, råg-
vete, 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.

Registreringsnummer 5113

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

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/ GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 300 g

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Rotam

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

Många ogräs visar tydliga färgförändringar efter applice-
ring, men tidpunkten då dessa kan ses kan variera mel-
lan 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 konkurrerar effek-
tivt 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 svårbekämpade. 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 tim-
mars uppehåll efter applicering. 

Dos 15–20 gr/ha, tillsats av vätmedel rekommenderas.
Vattenmängd 200–400 l/ha.

Behandlingstidpunkt
Vårsäd från BBCH 13 –39 (från 3:e bladet - till fullt synligt 
flaggblad). Höstsäd från BBCH 20–39 (1:a sidoskottet till 
fullt synligt flaggblad).

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. Nautius skall inte användas i grödor med 
insådd av klöver, baljväxter eller annan bredbladig gröda. 

Blandbarhet 
Vid blandning ska Nautius tillsättas först och vara helt upp-
löst innan andra medel tillsätts. Nautius är fysikaliskt bland-
bar med de flesta bekämpningsmedel på marknaden. Vid 
tveksamma fall rekommenderas en testblandning i hink. Vid 
blandning med stråförkortare skall vätmedel ej användas. 
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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 kor-
rekt applicerad dos av ogräsmedlet. En strategi för att före-
bygga 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 verkningssätt. Varierad växtföljd, innehållande både 
vår- och höstsådda grödor, samt jordbearbetning kan också 
hjälpa till att motverka uppkomsten av resistens. Mer infor-
mation kring resistens mot bekämpningsmedel samt hur 
den förebyggs finns på Växtskyddscentralernas hemsida. 

Ytterligare villkor för användning
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade 
skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. Skyddsavståndet 
ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild 
hänsyn” i Hjälpredan.  

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid han-
tering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.  

Användningsvillkor Nautius

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal  
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Höstvete, råg, rågvete och 
höstkorn Mot ogräs Bomspruta BBCH 20–39 Endast vårbehandling 1 - - 20 g/ha

Vårvete, vårkorn och havre Mot ogräs Bomspruta BBCH 13–39 Endast vårbehandling 1 - - 20 g/ha
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NeemAzal® T/S
Insekticid med effekt mot bitande och 
sugande insekter som t ex. trips, vita fly-
gare, bladlöss och spinnkvalster

Skonsam för nyttoinsekter och bi

Kort karenstid

Får användas i ekologisk odling

Allmän information
Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot insektsangrepp i odlingar av 
prydnadsväxter. Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis. Mot insektsangrepp 
i odlingar av tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, zucchini, meloner och 
pumpa i växthus. Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål och brysselkål.

Registreringsnummer 5387

Verksam beståndsdel Azadiraktin A 9,8 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktigt

Förpackning 5 l

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

UPMA –

Registreringsinnehavare Trifolio-M GmbH

Verkningssätt 
NeemAzal verkar lokalsystemiskt vilket innebär att den aktiva 
substansen tränger in i växten och fördelas delvis systemiskt. 

Den aktiva substansen azadiraktin utvinns ur frö från neem-
trädet Azadirachta indica A. Juss. NeemAzal har effekt på 
bitande och sugande insekter som får i sig den aktiva sub-
stansen via födointag. Skadeinsekten kommer att sluta äta 
och suga växtsaft och därmed avstannar skadeverkan. Ingen 
knock-down effekt kan förväntas utan det kan ta upp till 7–10 
dagar innan den slutliga effekten har uppnåtts. Individer i 
larvstadiet dör snabbare då de påverkas genom att födo-
intag och hudömsning hämmas medan hos vuxna indivi-
der påverkas födointag och fortplantningsprocessen vilket 
tar längre tid att se slutresultatet av. Populationen av ska-
deinsekter kollapsar efter några dagar.

Då den slutliga effekten bedöms ska olika faktorer värde-
ras som utveckling av bladmassa, bladskador, bildning av 
honungsdagg, utveckling av populationen för skadegöra-
ren och inte enbart döda skadeinsekter.

Exempel på effekt som kan observeras för olika 
skadegörare
Larver minskad förekomst av bladskador.
Vita flygare antalet puppor (inte antalet vuxna individer) .
Bladlöss utveckling av bladluskolonier (täta – utspridda 
kolonier), produktion av honungsdagg.
Trips antal larver (inte antalet vuxna individer).
Bladminerare storleken på bladminorna.
Spinnkvalster antalet larver och vuxna individer (inte anta-
let ägg).

Användning 
Det är viktigt att tillgodose att täckningen av sprutvätska blir 
jämn och att de växtdelar som ska skyddas nås av sprut-
vätska för att optimera effekten så en högre vätskemängd 
är ofta att föredra. Regn inom 8 timmar kan påverka effek-
ten negativt och behandlingen kan behöva upprepas i de 
grödor flera behandlingar är tillåtet. Behandling i starkt sol-
sken ska undvikas och därmed är bästa behandlingstid-
punkt ofta morgon eller kväll. Starkt UV-ljus kan påverka 

nedbrytningen av azadiraktin så effektiviteten kan optime-
ras genom att behandla kvällstid. 

Behandlingstidpunkt i förhållande till skadegörarens utveck-
lingsstadium kan vara avgörande för hur den slutliga effek-
ten blir. Bäst effekt uppnås på unga larvstadier och det är 
viktigt att de bitande och sugande insekterna kommer åt 
de behandlade växtdelarna samt att behandlingen sker då 
skadegöraren befinner sig i ett utvecklingsstadium då den 
är aktiv och söker föda.

Ekologisk odling
Det är tillåtet att använda NeemAzal i ekologisk odling 
inklusive KRAV-certifierad produktion enligt Rådets för-
ordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning 
(EG) nr 889/2008. Granskning av produktionen är utförd 
av Kiwa Sverige AB.

Nyttoinsekter
NeemAzal påverkar inte och skadar inte de flesta nyttoin-
sekter och passar att använda i integrerad produktion, IPM.

Nyttoinsekter som inte skadas är Typhlodromus pyri (rov-
kvalster som förekommer i fruktodling – Acarina), Poecilius 
cuperus (jordlöpare – Coleoptera), Coccinella septempun-
ctata (nyckelpiga – Coleoptera), Aphidius rhopalosiphi 
(parasitstekel – Hymenoptera), medan Episyrphus balte-
atus (blomfluga – Diptera) skadas.

NeemAzal skadar inte bin.

Planttolerans
Generellt är NeemAzal skonsamt att använda i de flesta 
kulturer och även i höga temperaturer (dock inte i starkt 
solsken). Tester har utförts i många olika kulturer i växthus 
och på friland, men eftersom NeemAzal används i många 
kulturer och under olika klimatförhållanden rekommende-
ras att provspruta några plantor, 3–5 dagar innan resten av 
ytan behandlas. Information finns under varje kultur angå-
ende planttolerans då något speciellt gäller!
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Potatis
Dos 2,5 l/ha i 300–700 l vatten/ha

I potatis får NeemAzal användas mot koloradoskalbaggen. 
Behandling får utföras i BBCH 12–91 (två blad utvecklade 
till bladen börjar gulna och vissna). 

Karenstid 4 dygn.

Får användas max 2 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Äpple och päron
Dos 3 l/ha i 600–1 000 l vatten/ha.

I äpple och päron kan NeemAzal användas mot bladlöss 
(t ex. röd äpplebladlus), bladloppor, och fjärilslarver (frost-
fjäril, fickminerarmal, äpplespinnmal). Grön äpplebladlus 
bekämpas inte helt utan genom att populationen hålls på 
en låg nivå.

Effekt kan även uppnås på äpplestekel och spinnkvalster 
(reducerar populationen) medan effekten är sämre på sköld-
löss, blodlöss och körsbärsbladlöss.

NeemAzal ska inte blandas med Delan och 3 dagar ska för-
flyta mellan behandling med NeemAzal och Delan.

Päron kan vara känsliga för NeemAzal och sorter som 
Conference, Comice, Alexander Lukas, Bristol Cross, Clara 
Frijs, Guyot, HW 606, Ingeborg, Illinois 13b 83 Maxi, Lectier, 
Trevoux, Winterdechant och Frijs kan visa symptom även 
vid låga doser som t ex. vid vindavdrift. 

Behandling får utföras i BBCH 53–69 (från knoppsprick-
ning till avslutad blomning)

Får användas max 1 gång/säsong.

Tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, 
zucchini, meloner och pumpa i växthus
Dos 3 l/ha i 800–1 000 l vatten/ha.

Vita flygare, bladlöss, trips (även amerikansk blomtrips) är 
skadegörare i dessa kulturer som NeemAzal har effekt mot. 
Även mot minerarflugor finns en effekt. Populationer av 
spinnkvalster kan hållas nere.

NeemAzal passar bra att använda i en integrerad strategi 
med de flesta nyttodjur.

Behandla då angrepp av skadegöraren observeras. 

Karenstid 3 dygn. 

Får användas max 3 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Huvudkål och brysselkål på friland
Dos 3 l/ha i 500–800 l vatten/ha.

NeemAzal har effekt mot kålbladlusen och olika fjärilslar-
ver som kålmal, kålfjäril, rovfjäril och kålfly.

Behandla då angrepp upptäcks under BBCH 14–49 (från 
4 örtblad till skörd). 

Karenstid 3 dygn.

Får användas max 3 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Prydnadsväxter i växthus, tunnel och på 
friland
Dos 3 l/ha i 800–1 000 l vatten/ha.

I prydnadsväxter har NeemAzal effekt på trips, minerarflu-
gor, bladlöss, vita flygare. Även effekt på Amerikansk blom-
trips (Frankliniella occidentalis). Populationer av spinnkval-
ster kan reduceras.

NeemAzal passar bra att använda i en integrerad strategi 
med de flesta nyttodjur.

Behandla vid begynnande angrepp i BBCH 15–89 (från 5 
örtblad och under säsongen).

Får användas max 3 gånger med 7 dagars intervall.

Då det finns många arter och sprutförhållande bör varje 
användare prova produkten på ett mindre antal plantor.

I prydnadsväxter finns dock följande erfarenhet (från prak-
tiska förhållanden och är inte bindande):

Arter/sorter med god blad- och blomtolerans
Antirrhinum majus, Acalypha hispida, Argyranthemum fru-
tescens, Astericus, Begonia-knölbegoniahybrider, Bidens 
ferulifolius, Brachycome, Chrysanthemum (Merced, 
Bronze Arola, Kory), Celosia cristata, Convolvulus saba-
tius, Coreopsis (Mädchenauge), Dendranthema grandi-
florum, Dindicum, Diascia, Euryops chrysanthemoides, 
Fuchsia, F.-hybrider, Gazania splendens, Gerbera james-
nii, Gerbera sp. (Hydroponics – Azur, Bandola, Bounty, 
Chateau, Dino, Explosive, Figoury, Goldi, Golden Serena, 
Harley, Kaliki, Kayla, Kimsey, Lucky, Luna, Lyrix, Mistique, 
New Look, Opium, Optima, Red Ruby, Taifun, Tamara), 
Glechoma, Helichrysum petiolare, Hibiscus 5 cv̀ s, Kalanchoe 
(Aristo), Pelargonier, Petunia, Pilea microphylla, Rose (Komet), 
Rudbeckia, Sanvitalia procumbens, Scaevola, Sutera, Tagetes 
(yellow), Torenia fournieri, Verbena (Tapien blau, Sunvop (P)).

Arter/sorter med god bladtolerans
Agerathum houstonianum, Alonsoa, Alyssum, Amaranthus, 
Calceolaria-hybrider, Callistephus chinensis, Calocephalus 
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Användningsvillkor NeemAzal T/S

Gröda Syfte
Behandandlings-

utrustning/
metod

Utvecklings- 
stadium/säsong 

(min-max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos vid 
varje behand-

ling
Övrigt

Potatis Mot koloradoskalbagge Sprutning 12–91 2 7 4 2,5 l/ha

Äpple och päron Mot insektsangrepp Sprutning 53–69 1 3 l/ha

Växthusodling av tomat, aubergin, 
paprika, gurka, druvgurka, zucchini, 
meloner och pumpa

Mot insektsangrepp Sprutning Vid angrepp 3 7 3 3 l/ha

Frilandsodling av huvudkål och 
brysselkål Mot insektsangrepp Sprutning 14–49 3 7 3 3 l/ha

Prydnadsväxter Mot insektsangrepp Sprutning 15–89 3 7 3 l/ha

brownie, Centaurea, Cestrum, Clarkia, Cleome, Coleus, 
Cosmos, Cuphea, Cynara scolymus, Dahlia, Dianthus bar-
batus, Dimorphoteca, Eucalyptus, Eustoma grandiflorum, 
Ficus, Felicia, Gazania, Gnaphalium, Helianthus, Heliotropium 
arborescens, Iresine lindenii, I. herbstii, Kochia, Lavatera, 
Limonium, Lotus, Lysimachia, Melampodium paludosum, 
Mesembryanthemum crystallinum, Nicotiana, Nigellia, 
Pennisetum, Penstemon, Plectranthus fruticosus, Polygonum, 
Portulaca, Primula, Ricinus, Rosor (Hydroponics – 6 cv̀ s, 
Ambiance, Avelance, Beauty Bijoger, Bulls Eyes, Esperance, 
First Red, 01-344 van Terra Nigra, Passion, Poison, Rossi, 
Rozette, Sabine, Swing, Utopia), Salvia farinacea, Saintpaulia 
(Miho io), Senecio, Serenoa, Streptocarpus, Tanacetum, 
Tithonia, Trachelium, Veronica, Zinnia.

Arter/sorter med sortavhängande blomskada
Begonia semperflorens, B. elatior-hybrider, Chrysanthemum 
(Deep Luv), Euphorbia pulcherrima (Peter star, Cortez), 
Gerbera (Pretty Red, Sigma, Luciana, Hydroponics – 
Chateau, Emperor, Ǵ oldspark, Icefolly, Leila, Margarita, 
Mario, Napoli, Olilia, Optima, Purity, Red Explosion, Rosty, 
Ruby Red, Santos, Serena, Timo, vigoury, Dream, Kimsey, 
Siby), Impatiens-New-Guinea-hybrider, Impatiens walleriana, 
Isotoma Pratia fluviatillis (Blue Star Creeper), Pelargonium- 
Peltatum- hybrider, P-Zonale-hybrider, Solanum rantonnetti, 
Saintpaulia (Miho io), Tagetes, Tulbaghia vioacea, (Tricolos 
Society), Verbena (flera sorter).

Arter/sorter med bladskador (hoprullade eller krusiga 
blad)
Abutilon-hybrider, Begonia elatior-hybrider, Callistemon 
citrinus (Dwarf Botle Brush), Cestrum, Clytostoma callis-
tegiodes (Lavender Trumpet Vine), Dahlia-hybrider (Dwarf 
Dahlia), Datura, Euphorbia pulcherrima, Impatiens-New-
Guinea-hybrider, Impatiens walleriana, Glysophila pani-
culata (Babý s Breath), Liriope spicata (Silver Dragon Lilyturf), 
Magniloa stellata (Royal Star), Passionsblomma, Solanum 
rantonnetti, Roser (Alina, Arabia, Baronesse, Black Magic, 
Funcky Jazz Ducat, Eveline, Lola, Noblesse Papa Meilland, 
Saphir, Roulette, White Noblesse, Hydroponics – First Red, 
Lenny, Poison, Prima Donna, Red Berlin).

Tillredning av sprutvätska
Fyll tanken med vatten till 2/3 och tillsätt NeemAzal–T/S 
under omrörning. Fyll på med ytterligare vatten. Optimalt pH 
värde är 5–7. Använd den tillredda sprutvätskan samma dag.

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid han-
tering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar 
användas.

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

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen 
med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla defi-
nitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man 
kan gå in i men som inte är permanent och där delar av 
täckmaterialet kan rullas upp.
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Nissorun® SC
Kontaktverkande medel mot spinnkvalster 

God effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster

Skonsamt mot nyttodjur

Allmän information
Användningsområde

Mot spinnkvalster i odlingar av äpple, päron, vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, 
röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär på friland. Mot spinnkvalster i 
odlingar av gurka och squash/zucchini i växthus.

Registreringsnummer 5334

Verksam beståndsdel Hexytiazox 250 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning GSH09; H411. Se sida 95

Förpackning 1 l

Lagring Torrt och svalt samt åtskilt från födoämnen och utsäde

UPMA

Prydnadsväxter och plantskoleväxter i växthus, tunnel 
och på friland.
Jordgubbar i växthus och tunnel.
Tomat och aubergine i växthus.

Registreringsinnehavare Nisso Chemical Europe

Verkningssätt 
Nissorun SC 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
Äpple och päron - mot rött spinn
Behandla när ca 80 % av vinteräggen har kläckts. Alternativt 
kan en behandling göras under sommaren. Max 1 behand-
ling/år. 

Rekommenderad dos är 0,4 l/ha.
Vattenmängd 400 l/ha. Ju större vattenmängd, desto säk-
rare effekt.

Vindruvor på friland
Behandla när ett begynnande angrepp av spinnkvalster 
upptäcks. Vid behov kan behandlingen upprepas. Max 2 
behandlingar/år.

Rekommenderad dos är 0,32 l/ha.
Vattenmängden kan variera från 400–1 600 l/ha beroende 
på storleken på plantorna. Högre vattenmängd behöver 
användas senare delen av säsongen. 

Jordgubbar på friland
Mot spinnkvalster. Behandla när ägg upptäcks på våren 
alternativt vid begynnande angrepp under säsongen.

Max 1 behandling/år.

Rekommenderad dos är 0,4 l/ha.
Vattenmängd 500–1 000 l/ha. Eftersom spinnkvalster ofta 
sitter långt ner i jordgubbsplantan och på undersidan av 
bladen är det är viktigt att vätskemängden säkrar en god 
och effektiv täckning av plantorna.

Svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, 
björnbär och blåbär på friland
Behandla då ägg eller spinnkvalster finns efter skörd (juli-
september). 

Rekommenderad dos är 0,4 l/ha. Max 1 behandling/år.
Vattenmängd 500 l/ha. En god täckning av plantan är vik-
tigt för att få en god effekt.

Gurka och squash/zucchini i växthus
Mot växthusspinnkvalster
Behandla vid begynnande angrepp. Max 1 behandling/år. 
Spruta så att bladen blir helt täckta med sprutvätska.

Rekommenderad dos är 0,32 l/ha eller 32 ml/1 000 m2.
Vid en vätskemängd på 200 l/1 000 m2 blir doseringen 
0,016 %.

Nyttoinsekter
Nissorun SC är skonsamt mot predatorer, nyttoinsekter 
och bin. 

Resistensstrategi
Upprepade behandlingar med preparat med samma verk-
ningssätt kan leda till uppbyggd resistens. För att undvika 
detta ska en strategi med andra produkter och verknings-
mekanismer användas samt hänsyn tas till max antal till-
låtna behandlingar/år för de olika kulturerna. Nissorun SC 
tillhör IRAC grupp 10A.

Regn efter behandling
Har preparatet hunnit torka in på bladen efter sprutningen 
påverkas inte effekten väsentligt av regn. Optimal effekt 
uppnås sex timmar efter behandling.

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

Ytterligare villkor vid användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassaade 
skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling” eller ”Hjälpreda vid 
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta 
med bom”.

Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidi-
gare än 24 timmar efter behandlingen.

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten 
och vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med 
sprutvätska eller sprutdimma. 

Produkten ska skakas före användning.

Omfattar inte tunnelodling.
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Användningsvillkor Nissorun SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong 

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behand-
lingsinter-
vall dagar

Karenstid 
dygn

Max dos  
vid varje 

behandling
Kommentar

Äpple och päron Mot angrepp av 
spinnkvalster Fläktspruta Före blomning 

till mognad 1 28 0,4 l/ha

Vindruvor på friland Mot angrepp av 
spinnkvalster

Fläktspruta 
Bomspruta BBCH 15–75 2 30 21 0,32 l/ha

Jordgubbar på friland Mot angrepp av 
spinnkvalster Bomspruta Upp till BBCH 97 1 3 0,4 l/ha

Frilandsodling av svarta vinbär, röda 
vinbär, krusbär, hallon, björnbär 
och blåbär

Mot angrepp av 
spinnkvalster

Fläktspruta 
Bomspruta

Efter skörd, juli 
till september 1 0,4 l/(ha

Växthusodling av gurka och squash/
zucchini

Mot angrepp av 
spinnkvalster Sprutning Upp till BBCH 97 1 3 0,032 ml/m2 Maxdosen avser 

per odlingskultur
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Onyx®

Mot örtogräs i odling av fodermajs 

Förstärker effekten på örtogräsen

Resistensbrytare

Allmän information
Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs

Registreringsnummer 5487

Verksam beståndsdel Pyridat 600 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS02; H226/ GHS07; H315, H317, H319/ GHS09; 
H41. Se sida 95

Förpackning 2 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection

Verkningssätt
Onyx är en kontaktverkande bladherbicid. Den stör foto-
syntesen och fungerar mot ett brett spektrum av ogräs. 
Ogräsen vissnar först i ytterkanterna av bladen innan de 
vissnar ner helt. Vissningsprocessen styrs av temperatur 
och luftfuktighet. Varmt väder som vanligtvis främjar till-
växt accelererar nedvissningen.

Användning
Onyx är en kontaktherbicid för användning i fodermajs mot 
bredbladiga ogräs (Onyx har ingen effekt på gräsartade 
ogräs), utan någon systemisk effekt.

Produkten ska användas efter uppkomst av ogräs och när 
grödan är i BBCH 12-16 och ej under stress. Bäst resul-
tat uppnås när ogräsen är små och aktivt växande, samt 
innan grödans bladmassa växer över ogräsen. När grödans 
bladmassa täcker ogräsen ska den högre vatten-volymen 
användas. 

- Använd på torr gröda
- Dubbelbehandling (överdosering) och vindavdrift av 

produkten bör undvikas
- Behandla ej grödor under stress (ex. torka, närings-

brist, eller var tidigare behandling har skadat vaxskik-
tet på grödan)

- Använd inte under perioder när nattemperaturen är 
under 2 °C eller när dags-temperaturen är över 18 °C, 
vid behandlingstillfället ska temperaturen vara över 
10 °C

Vattenvolym och sprutteknik
Tillsätt produkten till 200–400 liter vatten/ha. En fin sprut-
kvalité är att föredra för behandling av Onyx. En bra sprut-
täckning är viktigt för en effektiv kontroll av ogräs.

Tillredning av sprutvätska
Fyll spruttanken halvfull med vatten. Starta omrörning. Tillsätt 
Onyx och fyll på resterande mängd vatten. Omrörningen 
hålls igång under transport och sprutning.

Rengör all sprututrustning med vatten och rengöringspro-
dukt direkt efter användning. 

För information om tankblandningar kontakta Nordisk Alkali.

Selektivitet
När Onyx används enligt etiketten är produkten säker mot 
skador på grödan. Men behandlingar på plantor utan ett 
fullt utvecklat vaxlager bör undvikas och bör skjutas upp 
till dess att gröda har ett starkt vaxlager.

Efterföljande gröda
Efter behandling med Onyx finns inga restriktioner för efter-
följande gröda eller ersättningsgröda.

Resistensstrategi
Effekten kan reduceras om resistens mot pyridat utvecklas.

Upprepade behandling på samma fält med preparat med 
samma aktiva substans eller aktiva substanser med likande 
verkningssätt bör därför undvikas. För att minska risken 
rekommenderas att alternera eller kombinera produkter 
med aktiva substanser från olika kemiska familjer eller med 
olika verkningssätt, både under odlingssäsongen men även 
i växtföljden.

Ytterligare villkor
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av Säkert växtskydds ”Hjälpredan vid bestämning av anpas-
sade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom.”

Vid användning över 500 ml produkt/ha och spridnings-
tillfälle, ska utrustning som reducerar avdriften med minst 
50% användas om spridningen sker närmare än 100 m från 
sjöar, vattendrag eller öppna diken.

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hante-
ring av produkten. Skyddshandskar ska användas vid arbets-
moment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller 
sprutdimma.

 
Användningsvillkor Onyx
Gröda/
område/
situation

Syfte
Behand-

lingsutrust-
ning/metod

Utvecklings-
stadium/säsong  

(min-max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall,

dagar

Karens-
tid 

(dygn)

Max dos 
vid varje 

behandling
Övrigt

Fodermajs Mot örtogräs Bomspruta BBCH 12–16 2 7 0,5 l/ha Varje rad representerar en behandlingsstrategi.  
Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.

Fodermajs Mot örtogräs Bomspruta BBCH 12–16 1 0,75 l/ha Varje rad representerar en behandlingsstrategi.  
Olika behandlingsstrategier får inte kombineras.
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pH-Opti
Vattenkvalitetshöjare 

Ger mjukare vatten och sänker pH-värdet

Säkerställer maximal effekt av växtskyddsinsatsen

Doseringen anpassas till den enskilda vattenkvaliteten

Allmän information
Användningsområde

Kvalitetshöjare av vatten till växtskyddsmedel.

Verksam beståndsdel Monocarbamide Dihydrogene Sulfate 80 vikt-%

Klassificering/märkning Fara/GHS05; H318. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

Leverantör TradeCorp

Verkningssätt 
pH-Opti är en vattenkvalitetshöjare. Den neutraliserar hårt 
vatten, löser upp bikarbonater (kalcium och magnesiumjo-
ner) och sänker pH i sprutvätskan. 

pH-Opti är en pH-sänkare som genom sin surgörande ver-
kan säkrar effekten av många preparat som inte är stabila 
och bryts ned vid högt pH. Några exempel är: 

Glyfosat, MCPA, 2-4 D, fenmedifam, pyretroider och Dim’s.

pH-Opti neutraliserar kalcium och magnesiumjoner vid 
hårt vatten. Många preparat är negativt laddade och bil-
dar olösliga komplexa bindningar tillsammans med kal-
cium och magnesiumjoner i sprutvätskan, vilket resulte-
rar i minskad effekt av den aktiva substansen. 

Genom sin unika effekt på bikarbonater (magnesium och 
kalcium) och pH reglerande förmåga ser pH-Opti till att 
maximala effekter uppnås av tillförda medel i sprutvätskan. 

pH-Opti eliminerar de faktorer i vattnet som begränsar 
effekterna av bekämpningsmedel och gödselmedel samt 
ger maximalt upptag och effektivitet under svåra förhål-
landen (hårt vatten och/eller högt pH, etc.).

Användning
Dosen beror på halten av bikarbonater i vattnet. Den exakta 
dosen pH-Opti beräknas utifrån vattnets hårdhet (tyska hård-
hetsgrader eller °dH). På ditt närmsta Lantmännenkontor 
finns RQFlex analysutrustning som ger svar på exakt dose-
ring för just ditt vatten. 

Man kan även anlita externt laboratorium för analysering 
av vattnets hårdhet. Beräkning enligt följande: multiplicera 
vattnets totala hårdhet °dH med 17,8 

(Exempel: 20°dH x 17,8 = 356). pH-Opti dosen per 1 000 l 
vatten = 356 ml. 

Doseringen är beräknad att ge optimalt pH 5,5 (5–6).

Vid användning av pH-mätare, tillsätt under omrörning pH-
Opti i steg med 50 ml åt gången tills ideal pH är uppnått.

Tankblandning
pH-Opti är blandbar med de vanligast förekommande 
växtskyddsmedlen och bladgödningsprodukterna på den 
svenska marknaden. Bruksanvisningar på respektive pro-
dukt skall följas. 

Sulfonylureor bryts ner snabbt vid lågt pH och får inte stå 
uppblandat i spruttanken över natten. 

Blanda inte med: kalciumnitrater, starka rena syror, ammo-
nium eller ureabaserade produkter.

Tillredning av sprutvätska
1. Fyll spruttanken till 80–90 % med vatten
2. Starta omrörningen
3. Tillsätt pH-Opti, dosering enligt analys (med hänsyn 

till hårdhet) för att uppnå pH 5–6
4. Tillsätt resten av produkterna
5. Fyll på resten av vattnet, låt omrörningen fortsatt vara 

igång.

NA produkter som påverkas av pH eller hårt vatten

Produkt pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 Hårt 
vatten

Select/select Plus

Cymbal

Proxanil

Ranman Top

Shirlan

Narita

Lentagran 

Onyx

Topsin

Floramite

Flurostar 200

Fazor

Nautius

Ergon

Diflanil

Roxy

Moxa

Globaztar 250 SC

Mospilan SG

Dipel

Turex

Teppeki

Nissorun SC

Upstream

Admiral

Undvik! Medför ökad sönderfall av den aktiva substansen
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Prolectus®

Mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar 
i växthus 

Både förebyggande- och kurativ effekt

Kort karenstid

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med 
ätligt skal och jordgubbar. 

Registreringsnummer 5185

Verksam beståndsdel Fenpyrazamin 500 g/kg

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 1 kg

Lagring Mörkt, svalt och frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Sumitomo Chemical

Verkningssätt
Kontaktverkande och translaminar verkan.

Användning
Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) 
i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväx-
ter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jord-
gubbar. Medlet har både förebyggande och kurativ akti-
vitet. Eftersom Prolectus även har en translaminar verkan 
och kan penetrera genom ett blad kan även mycel och 
sporer som sitter på undersidan nås. Prolectus angriper 
gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- 
och mycelietillväxt och har även vissa anti-sporulerande 
egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram 
tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda 
verkningsmekanism.

Tomater, aubergine, paprika och gurkväxter 
med ätligt skal i växthus
Prolectus kan användas maximalt 3 gånger vid angrepp av 
gråmögel i BBCH 61–87 (början av blomningen till skörd).

Karenstiden är 1 dag. Intervallen mellan behandlingarna 
(10–14 dagar) ska anpassas till smittotrycket och plantor-
nas tillväxt. 

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

Jordgubbar i växthus
Prolectus kan användas maximalt 3 gånger vid angrepp av 
gråmögel i BBCH 61–87 (från början av blomningen till skörd).

Karenstiden är 1 dag. Intervallen mellan behandlingarna 
(7–14 dagar) ska anpassas till smittotrycket och plantor-
nas tillväxt.

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

Resistensstrategi
Prolectus tillhör FRAC-grupp 17 som värderas att ha en låg 
till medelhög risk för utveckling av resistens. För att undvika 
utveckling av resistens 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 nyt-
todjur: Chrysoperla carnea, Encarsia formosa, Eretmocerus 
eremicus, Macrolophus caliginosus, Nesidiocoris tenuis, 
Orius laevigatus och Typhlodromus pyri.

Ytterligare villkor för användning
Omfattar inte tunnelodling.

Användningsvillkor Prolectus

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Växthusodling av tomat, aubergine paprika 
samt gurkväxter med ätligt skal (slang-
gurka, zucchini och squash)

Mot svamp-
angrepp Sprutning BBCH 61–87 3 10–14 1 120 mg/m2

Jordgubbar i växthus Mot svamp-
angrepp Sprutning BBCH 61–87 3 7–14 1 120 mg/m2
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Proman®

Mot ogräs i odlingar av potatis 

Bred ogräsverkan

Ny aktiv substans mot ogräs i potatis

Selektiv 

Allmän information
Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av potatis

Registreringsnummer 5348

Verksam beståndsdel Metobromuron 500 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GSH08; H351, H373/ GSH09; H410. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection

Verkningssätt
Produkten tas till största delen upp genom ogräsens rötter 
och verkar genom att hämma ogräsens fotosyntes. Fuktig 
jord förbättrar effekten av Proman.

Användning
Dos Max 2,0 l /ha.

Vattenmängd 200–600 l/ha.

Behandlingstidpunkt Proman används från BBCH 00 – 
09 (Groddar börjar växa – skott växer genom markytan). 
Endast en behandling per säsong.

Ogräseffekter
Mycket god effekt >90 % God effekt 70–90 % Medelgod effekt 40–70 %

Baldersbrå Jordrök Snärjmåra 

Rödplister Korsört Kvickrot

Svinmålla Nattskatta 

Vitgröe Trampört 

Våtarv Vanlig pilört

Åkerbinda 

Åkerpilört 

Åkersenap 

Åkerviol 

Blandbarhet
Kunskap om möjliga tankblandningar är under utveckling. 
Kontakta Nordisk Alkali vid frågor kring blandningar.

Begränsningar
En övergående missfärgning av grödan kan uppstå vid häf-
tigt regn efter behandling. Denna missfärgning växer snabbt 
bort och har ingen påverkan på skörd. Effekten kan reduce-
ras om behandlingen görs på torr kokig jord eller vid lång-
varig torka efter behandling.

Efterföljande gröda
Anta forsiktighet vid kålrotter och oljeväxter som efter-
följande gröda samt vid anläggning av gräs efter Proman 
behandlad gröda. Erfarenhet av efterföljande gröda av dessa 

slag är ej tillräckliga. Året efter normal skörd av behandlad 
gröda kan oljeväxter, kålrötter och betor sås efter plöjning. 
Inga begränsningar för andra grödor.

Ersättningsgröda
Om grödan av någon anledning går ut kan potatis sät-
tas efter ytlig bearbetning, medan majs, bönor, ärtor och 
morötter kan sås efter plöjning. Det rekommenderas ej 
att så oljeväxter eller kålrot som ersättningsgröda under 
samma säsong.

Beredning av sprutvätska
Börja med en väl rengjord spruta.

1. Fyll spruttanken till hälften med vatten och starta omrör-
ningen.

2. Skaka behållaren med Proman väl innan tillsättningen av 
korrekt dos i tanken.

3. Fyll upp med vatten.
4. Använd sprutvätskan så snart som praktiskt möjligt. Gör 

ej iordning mer sprutvätska än vad som behövs.
5. Sprutvätskan skall vara under kontinuerlig omrörning 

under transport och spridning.

Resistenshantering
Upprepad behandling på samma fält med preparat med 
samma aktiva substans, eller aktiva substanser i samma 
kemiska familj eller med liknande verkningssätt kan ge 
upphov till resistens bland ogräsen. För att minska risken 
rekommenderas att alternera eller kombinera produkter 
med aktiva substanser från olika kemiska familjer eller med 
olika verkningssätt, både under odlingssäsongen men även 
i växtföljden.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpas-
sade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid han-
tering av produkten eller vid arbetsmoment som innebär 
risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält, 
eftersom metobromuron riskerar att läcka till grundvattnet.

Användningsvillkor Proman

Gröda Syfte Behandlingsutrustning/
metod

Utvecklings-stadium/
säsong (min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlingsin-
tervall dagar Karenstid dygn Max dos vid varje 

behandling

Potatis Mot ogräs Bomspruta BBCH 00–09 1 2 l/ha
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Property 180 SC®

Mot svampangrepp i stråsäd 

Ny aktiv substans mot mjöldagg

Långtidseffekt mot mjöldagg

Produkten fördelas aktivt i beståndet genom 
gasverkan 

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

Registreringsnummer 5339

Verksam beståndsdel Pyriofenon 180 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/ GHS08; H351/ GHS09; H411. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare ISK Biosciences

Verkningssätt
Property 180 SC hämmar tillväxten av mjöldaggssvam-
pens hyfer. Den har även en viss gasverkande effekt på 
själva svampen. Property har en förebyggande effekt mot 
mjöldaggssvampen samt även en viss kurerande effekt. 
För att uppnå den bästa effekten mot mjöldaggssvampen 
bör Property 180 SC användas preventivt. 

Användning
Property 180 SC skall appliceras när begynnande bladan-
grepp har observerats. Om en andra behandling behövs 
skall denna göras 2–4 veckor efter första behandlingen. 
Produkten får användas max 2 ggr.

Dos 0,5 l/ha.
Vattenmängd 200–500 l/ha.

Behandlingstidpunkt 
Vete och råg BBCH 30–65 (När bladslidor förlängs - mit-
ten av blomning).

Korn, havre, speltvete och rågvete BBCH 31–49/50 (Från 1 
nod stadiet - axet/vippan tränger fram). 

Blandbarhet
Property 180 SC kan blandas med ogräsmedel, svampme-
del, insektsmedel och mikronäringsämnen som används i 
stråsäd. För mer information kontakta Nordisk Alkali.

Selektivitet
Property 180 SC är mycket selektiv i stråsäd. Inga negativa 
effekter kan ses på grödan.

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hante-
ring av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk 
för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Produkten 
ska skakas före användning.

Användningsvillkor Property 180 SC

Gröda Syfte Behandlingsut-
rustning/metod

Utvecklings-
stadium/säsong 

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlingsintervall 
dagar

Karenstid 
dygn

Max dos vid varje 
behandling

Vete och råg Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 30–65 2 Minst 14 0,5 l/ha

Korn, spelt, havre och rågvete Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 31–50 2 Minst 14 0,5 l/ha
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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 prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus. Mot 
svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus.

Registreringsnummer 4655

Verksam beståndsdel Propamokarb (HCl) 723,9 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS07; H317. Se sida 95

Förpackning 1 l

Lagring Svalt men frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience

Verkningssätt 
Proplant är ett systemiskt svampmedel mot jordburna ska-
desvampar som t ex. Pythium och Phytophtora. Proplant upp-
tas huvudsakligen via plantornas rötter. 

Användning
Behandling med Proplant bör göras vid varje omplante-
ring samt efter behov under plantornas tillväxt. Eftersom 
Proplant upptas huvudsakligen 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. Fuktigheten ska vara god efter behandling 
för att maximera effekten.

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. 

Prydnadsväxter i växthus
Krukväxter, utplanteringsväxter, plantskole kulturer
Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd och stick-
ning:

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

Vattna omedelbart före stickning med 5–10 ml Proplant i 
3–6 l vatten/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 mellanrum 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. Maxdos vid varje 
behandlingstillfälle är 0,15 ml/m2.

Undvik spill på växternas bladverk. Känsliga plantor ska sköl-
jas över med rent vatten efter behandlingen.

Sallat i växthus
Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd: 
Vattna omedelbart före sådd med 5–10 ml Proplant i 3–6 l 
vatten/m2 (= 0,15 % lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten).
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Användningsvillkor Proplant

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal  
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Gurka, tomat och sallat i växthus Mot svampangrepp Utvattning Vid sådd 2 - 10 ml/m2

Gurka och tomat i växthus Mot svampangrepp Utvattning/ 
droppbevattning 2 7 3 0,2 ml/m2

Sallat i växthus Mot svampangrepp Sprutning BBCH 20–49 2 7 21 0,15 ml/m2

Sallat på friland Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 20–49 2 7 7 1,5 l/ha

Prydnadsväxter i växthus Mot svampangrepp Utvattning
Vid sådd/ stick-

lingstagande, vid 
omplantering

2 7 10 ml/m2

Prydnadsväxter i växthus Mot svampangrepp Sprutning 2 7 0,15 ml/m2

Sallat på friland
Behandla vid risk för sallatsbladmögel (Bremia lactucae) 
stax efter plantering. Upprepa behandlingen vid behov efter 
minst 7 dagar. Max 2 behandlingar/år.

Den rekommenderade dosen är 1,5 l/ha i 800–1 200 l vat-
ten/ha. 

Genom att alternera med andra produkter mot sallatsblad-
mögel minimeras risken för resistens. 

Gurka och tomat i växthus
Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd: 
Vattna 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 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 omedel-
bart 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 droppbe-
vattningen. Använd 2 l Proplant/10 000 l vatten (0,02 %) 
och beräkna 0,5 l vätska per planta.

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar ska användas vid hantering av växtskydds-
medlet.  

Omfattar inte tunnelodling. 
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Proxanil®
Proxanil är ett bladmögelpreparat bestå-
ende av två stycken aktiva substanser. 
Dessa substanser ger ett fullgott skydd 
mot potatisbladmögel eftersom de verkar 
både systemiskt och translaminärt i plan-
tan.

Stoppande effekt mot bladmögel

Mot tidiga angrepp och utsädessmitta

Används när bladmögeltrycket är högt

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odling av potatis.

Registreringsnummer 5269

Verksam beståndsdel Propamocarb (hydroklorid) 400 g/l, Cymoxanil 50 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/ GHS05; H290 / GHS07; H317 / GHS08; 
H361d / GHS09; H411. Se sida 95

Förpackning 10 l

Lagring Torrt och frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience

Verkningssätt
Proxanil är ett svampmedel mot potatisbladmögel bestå-
ende av två aktiva substanser, propamocarb och cymoxanil.

Båda substanserna är verksamma mot bladmögel, men har 
olika verkningssätt. Propamocarb verkar systemiskt, medan 
cymoxanil är ett kontakmedel med lokalsystemisk verkan. 

Båda substanserna har en skyddande effekt mot bladmö-
gelangrepp.

Cymoxanil har även stoppeffekt upp till 24 timmar på ett 
begynnande bladmögelangrepp.

Propamocarb har förutom en skyddande effekt även en 
antisporulerande effekt. Kombinationen av de två substan-
serna säkrar en god effekt och motverkar resistens. 

Användning
Proxanil skall användas förebyggande, innan symptom på 
angrepp kan ses. Då de aktiva substanserna har systemisk 
karaktär, uppnås dock även effekt på svampsporer omedel-
bart efter infektion (kurativ effekt). Proxanil används bäst i ett 
behandlingsprogram där man växlar med andra produkter. 

Proxanil kan användas från BBCH 21 (första sidoskottet) 
– BBCH 95 (sen avmognad). Behandlingen med Proxanil 
skall alltid utföras på torra blad. 

Proxanil används med fördel i mitten av ett behandlings-
program när potatisen är i stark tillväxt och smittotrycket är 
högt. Blandning med Ranman Top ger det bästa resultatet.

Bäst skyddande effekt uppnås om denna tankblandningen 
används minst 2 gånger efter varandra i behandlingspro-
grammet.

Proxanil får användas max 6 gånger per säsong och max 
2 gånger i rad. Om Proxanil blandas med en produkt som 
innehåller en tredje aktiv substans finns inga restriktioner 
på antalet behandlingar i rad.

Dos 2,0–2,5 l/ha.
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Max antal behandlingar 6 behandlingar/år.
Behandlingsintervall 7 dagar.
Karenstid 14 dagar.

Tankblandningar
Proxanil kan blandas med Ranman Top för att förstärka 
den spordödande effekten. Produkten kan blandas med 
insektsmedel, ogräsmedel, mikronäringsämnen och oljor.

Resistenshantering
Då Proxanil innehåller två aktiva substanser med olika verk-
ningsmekanismer, är risken för resistens låg. Proxanil ensamt 
bör dock ej användas mer än två gånger i rad. Om Proxanil 
blandas med en produkt som innehåller en tredje aktiv sub-
stans finns inga restriktioner på antalet behandlingar i rad. 

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. 

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbets-
moment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller 
sprutdimma. 

Användningsvillkor Proxanil

Gröda Syfte Behandlings-
utrustning/metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Potatis Mot potatisbladmögel Bomspruta BBCH 21–95 6 7 14 2,5 l/ha
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Quad-Glob® 200 SL
För nedvissning av gröna växtdelar i en 
mängd grödor

Snabb och effektiv nedvissning av grön bladmassa

Allmän information
Användningsområde

För nedvissning av gröna växtdelar i odlingar av foderärt, lin, potatis, raps, rybs och 
åkerbönor. 
För nedvissning i utsädesodlingar av klöver. 
Mot ogräs i odlingar av potatis. 
Mot ogräs i odlingar av vallmo. 
Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär. 
Mot ogräs i odlingar av jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär och krusbär. 
Mot ogräs i odlingar av gräslök, körvel, persilja, rabarber och sparris. 
Mot ogräs i odlingar av prydnadsväxter och träd.

Registreringsnummer 5022

Verksam beståndsdel Dikvat dibromsalt 374 g/l

Behörighetsklass 1 L

Klassificering/ 
märkning

Fara/GHS05; H290/ GHS06; H331/ GHS08; H302, H315,
H317, H319, H335, H372/ GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 10 l

Lagring Frostfritt

UPMA Nedvissning i yrkesodling av lupin. Se sida 93

Registreringsinnehavare Globachem NV

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

Quad-Glob 200 SL är regnfast 15 minuter efter sprutning 
och verkar snabbt på gröna delarna av alla växter. Inom några 
dagar efter sprutning 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 1,0–2,0 l/ha.  
Vattenmängd 150–400 l/ha. 

Behandlingen bör utföras på kvällen eller under förmid-
dagen 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 ogräsbekämpning ges ingen påverkan på icke upp-
komna ogräs. 

Tillsätt 0,1 l nonjoniskt vätmedel per 100 l vatten. Den högre 
dosen då mer svårbekämpade ogräs finns som t ex. snärj-
måra och gräs ogräs. 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. 

Vid kraftig blast använd den högre dosen i kombination med 
en hög vätskemängd. Behandlingen bör utföras på förmid-
dagen när daggen har försvunnit ur beståndet. Viktigt att 
behandlingen utförs i en torr gröda. Optimala förhållande 
är soligt och klart väder med låg relativ 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. 

Blandbarhet
Quad Glob kan blandas med Spotlight Plus vilket ger en 
snabbare avdödning av stjälkarna och en bättre stjälksläpp-
ning. Quad Glob kan även blandas med Ranman Top för 
att minska risken för brunröta.

Övrigt
OBS Blastdödning kan skada knölarna om potatisplantan 
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 regn eller bevattning inte trängt 
ned till djup under knölarna. Det är viktigt att alla delar av 
fältet uppfyller detta krav, särskilt när markförhållandena 
varierar inom fältet.   
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Foderärter
Bladdödning före skörd
Dos 2,0–3,0 l/ha. 
Vattenmängd 200–500 l/ha. 

Behandla när grödan är skördemogen. Se till att hela plan-
tan 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 non-
jonisk vätmedel per 100 l vatten. 

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

Behandla när grödan är skördemogen. Se till att hela plan-
tan täcks väl av sprutvätskan. Tillsätt 0,1 l nonjonisk vätme-
del per 100 l vatten. 

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

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.

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.

Behandla då grödan är skördemogen. Se till att hela plan-
tan 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.

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 beak-
tas 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.

Behandling får endast utföras med avskärmad sprututrust-
ning mellan raderna. Behandling ska utföras före BBCH 
59 (senast före blomning). Tillsätt 0,1 l nonjoniskt vätme-
del 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.

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

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid 
användning av lantbruksspruta med bom”. Skyddsavståndet 
ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen ”särskild 
hänsyn” i Hjälpredan.

Produkten får inte appliceras med så kallad Ultra low volume 
(ULV)- utrustning. 

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid 
spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas. 

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyl-
lare användas. 

Användningsvillkor Quad-Glob 200 SL

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karens-
tid

(dygn)

Max dos vid varje 
behandling Övrigt

Potatis Mot ogräs Bomspruta BBCH 00–11 1 10 2,0 l/ha

Potatis Nedvissning Bomspruta BBCH 43–49 1 10 4,0 l/ha

Åkerbönor och foderärt Nedvissning Bomspruta BBCH 85–89 1 4 3,0 l/ha Endast vid ojämn mognad

Äpple, päron, plommon  
och körsbär Mot ogräs Avskärmad spruta BBCH < 59 1 - 2,0 l/ha

Björnbär, hallon, vinbär, 
krusbär och jordgubbar Mot ogräs Avskärmad spruta BBCH < 59 1 - 2, 0 l/ha

Lin Nedvissning Bomspruta BBCH 85–89 1 7 3,0 l/ha Endast vid ojämn mognad

Raps och rybs Nedvissning Bomspruta BBCH 88 1 7 3,0 l/ha Endast vid ojämn mognad

Vallmo Mot ogräs Bomspruta BBCH 00–16 1 - 2,0 l/ha

Gräslök, körvel, persilja, 
rabarber och sparris Mot ogräs Avskärmad spruta BBCH < 59 1 - 2,0 l/ha

Klöverfrö till utsäde Nedvissning Bomspruta BBCH 85–89 1 - 3,0 l/ha

Prydnadsväxter och träd Mot ogräs Bomspruta - 1 - 2,0 l/ha Efter uppkomst endast 
med avskärmad spruta
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Rancona i-MIX
Rancona i-MIX är ett medel för utsädesbe-
handling mot svampsjukdomar i kornut-
säde. Rancona i-MIX ger med dess goda 
systemiska verkan speciellt god effekt mot 
kornets flygsot (Ustilago nuda) 

Mycket god effekt mot kornets flygsot och strimsjuka 
(Drechslera graminea)

God effekt mot bipolaris (Bipolaris sorokiniana) och 
fusarium (Fusarium spp).

God–måttlig effekt mot kornets bladfläcksjuka 
(Drechslera teres)

Mycket lämplig för både höst- och vårkorn

Mycket bra formulering som ger utmärkt och trygg 
betning i dagens moderna betningsmaskiner

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i korn genom betning av utsäde

Registreringsnummer 5295

Verksam beståndsdel Ipkonazol 20 g/l, Imazalil 50 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/GHS08; H351/ GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 20 l, 200 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience

Verkningssätt
Rancona i-MIX är en mikroemulsion för utsädesbehandling 
för att bekämpa utsädesburna sjukdomar i korn. Rancona 
i-MIX verkar systemiskt mot svamparna. 

Rancona i-MIX bekämpar effektivt de flesta utsädesburna 
sjukdomarna i korn. Rancona i-MIX har mycket god effekt 
mot flygsot (Ustilago nuda) och strimsjuka (Drechlera gram-
inea), god effekt mot Bipolaris (Bipolaris sorokiniana) samt 
viss effekt mot Fusarium (Fusarium spp.). Rancona i-MIX 
har viss effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechlera teres), 
men då gränsvärdet för betning mot bladfläcksjuka är upp-
nåtts bör en annan produkt med bättre effekt användas. 
Gränsvärden för betning finns i Jordbruksverkets bekämp-
ningsrekommendationer 

Användning
Rancona i-MIX appliceras genom betning av utsäde och i 
anläggning avsedd för ändamålet (slutna betningsanlägg-
ningar) och som ger en optimal fördelning av produkten 
på kärnorna. Före betningens början ska medlet omrö-
ras och vid längre stopp också under användning/betning. 

Fröet skall vara av god kvalitet, väl rensat och fritt från damm 
och andra föroreningar. För bästa effekt och för att und-
vika skador på utsädet ska följande beaktas:

• Behandla inte utsäde med vattenhalt över 15 %
• Beta inte utsäde med spruckna, delade eller grodda 

kärnor
• Betat utsäde bör sås inom 6 månader efter behandling 

och vi avråder från överlagring av behandlat utsäde till 
kommande säsong

• Normalt påverkar in en behandling med Rancona 
i-MIX utsädesmängden. Dock bör man alltid kalibrera 
såmaskinen med behandlat utsäde

Förpackningar med betat utsäde ska märkas enligt regler 
från Kemikalieinspektionen.

Dos 1,0 l per ton utsäde (100 ml/100 kg utsäde).

Rancona i-MIX kan sambetas med upp till 3,0 l vatten per 
ton (300 ml/100 kg utsäde). Medlet kan också sambetas 
med andra betningsmedel som är vattenbaserade och god-
kända för ändamålet. Sambetning med andra betningsme-
del innehållande organiska lösningsmedel ska undvikas.

Vid byte av betningsmedel ska systemet sköljas igenom med 
vatten, helst ljummet. Om bytet sker från betningsmedel 
innehållande organiska lösningsmedel krävs en mer omfat-
tande rengöring av hela betningsanläggningen. Kontakta 
Nordisk Alkali vid frågor och/eller tveksamheter om sam-
betning. Nordisk Alkali avråder från att blanda olika bet-
ningsmedel.

Avfallshantering
Återanvänd inte använda säckar eller containrar som har 
använts för behandlat utsäde för livsmedel eller foder. Rester, 
spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall och ska 
destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Nordisk 
Alkali har samarbete med Noreko som ombesörjer omhän-
dertagande av tomemballage.

Ytterligare villkor för användning
Endast för betning vid sluten industriell anläggning.

Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid 
kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skydds-
handskar användas.

Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. 

Användningsvillkor Rancona i-MIX

Gröda Syfte Behandlingsutrust-
ning/ metod

Utvecklings-stadium/
säsong (min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlingsintervall 
dagar Karenstid dygn Max dos vid varje 

behandling

Korn Mot svampangrepp Betning 1 1 l/ton utsäde
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Ranman® Top
Ranman Top är ett svampmedel med 
utmärkt effekt mot bladmögel och brun-
röta 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. 

Registreringsnummer 4995

Verksam beståndsdel Cyazofamid 160 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/ GHS07; H319/ GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Torrt och frostfritt.

UPMA Frilandsgurka, plantskolekulturer. Se sida 93

Registreringsinnehavare 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 sjukdomstrycket hålls ett sprutintervall på 5 till 10 dagar. 
Ranman Top är mycket effektiv och har mycket bra regn-
fasthet.

Dos 0,5 l/ha.
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Det är viktigt att täcka hela plantan väl. Fungerar utmärkt i 
med bade konventionell och luftassisterad spruta.

Behandlingstidpunkt
BBCH 31–89 (10 % av plantorna täcker raderna-frukterna 
är skrumpna med mörka frön).

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. 

Spruta max 6 gånger per gröda och år med Ranman Top. 
Under perioder med hårt sjukdomstryck och snabb till-
växt på blasten skall behandlingen upprepas var 5:e dag. 

Vid perioder med lågt infektionstryck (speciellt efter potati-
sens blomning), kan behandlingsintervall ökas till 10 dagar.

Ranman Top kan användas i enstaka sprutningar eller i program,  
2–3 sprutningar i rad. 

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

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 användas i strategier med alla på den 
svenska marknaden förekommande ogräsmedel, insekts-
medel och svampmedel i potatis.

Ranman Top kan blandas med mikronäringsämnen, oljor, 
blad och blast/blastdödningsmedel i potatis.

Ytterligare villkor för användning
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshand-
skar, skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd användas. 

Användningsvillkor Ranman Top

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal  
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Potatis Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 31–89 6 5–7 7 0,5 l/ha
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Raptol®
Naturlig pyretrum och rapsolja mot skade-
insekter

Bredverkande mot många skadeinsekter och mot 
spinn

Brett användningsområde

Ingen karenstid

Allmän information
Användningsområde

Mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter 
och trädgårdsgrödor.

Registreringsnummer 5351

Verksam beståndsdel Pyretriner 4,59 g/l
Rapsolja, raffinerad 825 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 10 l

UPMA -

Lagring Mörkt, svalt och torrt. Ej i temperaturer >35°C

Registreringsinnehavare W Neudorff GmbH KG

Verkningssätt
Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och 
rapsolja med en snabb kontaktverkande effekt mot många 
betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita 
flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårds-
grödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skade-
djurens ägg.

Användning
Behandla när angreppet har börjat eller då de första symp-
tomen/skadedjuren uppträder, vid angrepp av äppelblom-
vivel även före blomning.

Eftersom Raptol är ett kontaktverkande medel är det vik-
tigt att spruta så att alla angripna växtdelar, även bladens 
undersidor täcks av sprutvätska. Använd tillräckligt hög vat-
tenmängd för att säkerställa en god täckning. Optimal vat-
tenmängd är 600–1 200 l/ha.

Undvik att spruta i direkt solljus eller vid höga temperatu-
rer – den bästa tidpunkten är tidigt på morgonen eller på 
kvällen. Effekten av en behandling avtar när temperatu-
ren överstiger 25 °C.

Vid behov upprepa behandlingen med 5–7 dagars mellan-
rum (se behandlingsintervall i tabellen för användnings-
villkor), mot sköldlöss och ullöss dock 10–14 dagars mel-
lanrum. Mot spinnkvalster ger 2 behandlingar bäst effekt.

Vid behandling med Raptol dör skadeinsekterna direkt, men 
oljan gör att de kan hänga kvar på plantorna i några dagar 
efter behandlingen.

Planttolerans
Raptol har testats på ett stort antal arter och kulturer utan 
plantskador. Men eftersom det finns så många olika typer av 
prydnadsväxter och appliceringsmetoder, rekommenderas 
alltid att en provbehandling först görs på enstaka planta/
plantor (ej i direkt solljus) innan hela grödan behandlas.

Följande grödor/kulturer bör inte behandlas med Raptol 
pga risk för skador: Känsliga äppelsorter t ex. Fuji, Braeburn 
och Kanzi, basilika, julstjärnor, Lantana eller ormbunkar. 
Behandling i blommande prydnadsväxter kan ge blomskador.

Observera att behandling nära skörd kan lämna en oljig 
beläggning på t ex. bär.

Nyttoinsekter
Raptol är skadligt vid direktkontakt, men nyttoinsekter kan 
återintroduceras tre dagar efter en behandling (parasitste-
klar en vecka efter behandling). Raptol har ingen repelle-
rande effekt på nyttoinsekterna.

För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd 
inte denna produkt på blommande gröda.
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Rekommendationer

Gröda/område Skadegörare Dos Anmärkning

Äpple, päron

Bladlöss 5 l/ha och m kronhöjd Ej röd äpplebladlus

Larver 3,5 l/ha och m kronhöjd Ej vecklare

Äppelblomvivel 2,3 l/ha och m kronhöjd Behandla på svällande knopp

Körsbär Bitande och sugande insekter 3,5 l/ha och m kronhöjd

Plommon Sugande insekter och larver 3,5 l/ha och m kronhöjd Ej plommonvecklare

Vinbär, krusbär, blåbär Bladlöss, larver, steklar 10 l/ha

*Sallat, spenat, portlak, persilja, örter, 
morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, 
rädisa, svartrot, cikoria, kålrot, pepparrot

Sugande och bitande insekter, skalbaggar, steklar, larver 6 l/ha Ej vecklare

Spinnkvalster (alla stadier) 6 l/ha

Tomat, aubergine
Sugande och bitande insekter, skalbaggar, steklar, larver 6 l/ha Ej vecklare

Spinnkvalster (alla stadier) 6–12 l/ha

Prydnadsväxter

Sugande insekter, skalbaggar, larver, steklar 6–12 l/ha i 0,5–1 % lösning OBS - En maxdos på 6 l/ha råder för 
prydnadsväxter på friland som är under 
50 cm. För prydnadsväxter på friland 
som är över 50 cm är det tillåtet att 
använda upp till 12 l/ha.

OBS - Överskrid aldrig max 
koncentrationen 2 % lösning

Trips, spinnkvalster (alla stadier) 6–12 l/ha i 1,5 % lösning

Vita flygare 9–12 l/ha i 1,5 % lösning

Sköldlöss, ullöss 12 l/ha i 2 % lösning

Koncentrationen på sprutvätskan ska vara 0,5–1 % då inget annat anges. *Var noga att kontrollera i tabellen för användningsvillkor om registreringen gäller för friland, tunnel och/
eller växthus i de olika grödorna.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade 
skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom” eller ”Hjälpreda 
vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta 
i fruktodling”. 

Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller 
öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande 
utrustning som reducerar avdriften med minst: 

- 75 % vid användning i tomat och aubergin samt i pryd-
nadsväxter högre än 50 cm 
- 50 % vid användning i sallad, spenat, portlak, persilja, örter, 
morot, rödbeta, rotpersilja, palsternacka, rädisa, svartrot, 
cikoria, kålrot och pepparrot samt i prydnadsväxter lägre 
än 50 cm 
- 99 % vid användning i äpple, päron, körsbär och plommon 
- 90 % vid användning i bär och prydnadsväxter högre än 
50 cm 

Skyddsavstånden i hjälpredan ska för bomspruta läsas i 
kolumnen för grov duschkvalitet samt för fläktspruta i kolum-
nen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdrifts-
reducerande utrustning som används. 

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter 
där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. 

Produkten ska skakas före användning. 

Får användas i såväl växthus- som tunnelodling.

Användningsvillkor Raptol

Gröda Syfte
Behand-

lingsutrust-
ning/metod

Utvecklingssta-
dium/ säsong 

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/ år

Behandlingsin-
tervall dagar

Karenstid 
dygn

Max dos vid 
varje behand-

ling
Kommentar

Äpple, päron Mot insekts-
angrepp Sprutning 2 Minst 7 3 15 l/h Bladens över- och under-

sida sprutas till avrinning.

Körsbär, plommon Mot insekts-
angrepp Sprutning 2 Minst 7 3 12,25 l/h Bladens över- och under-

sida sprutas till avrinning.

Vinbär, krusbär, blåbär Mot insekts-
angrepp Sprutning 2 Minst 7 3 10 l/ha Bladens över- och under-

sida sprutas till avrinning.

Frilandsodling av sallat, spenat, 
portlak, persilja, örter, morot, 
rödbeta, rotpersilja, palsternacka, 
rädisa, svartrot, cikoria, kålrot och 
pepparrot

Mot insekts-
angrepp Sprutning 2 5–7 3 6 l/ha Bladens över- och under-

sida sprutas till avrinning.

Växthusodling av sallat, spenat, 
portlak, persilja och örter

Mot insekts-
angrepp Sprutning 2 5–7 7 0,6 ml/m2 Bladens över- och under-

sida sprutas till avrinning.

Tomat, aubergin Mot insekts-
angrepp Sprutning 2 5–7 3 1,2 ml/m2 Bladens över- och under-

sida sprutas till avrinning.

Frilandsodling av prydnadsväxter Mot insekts-
angrepp Sprutning Växter under 

50 cm 2 Minst 7 6 l/ha Bladens över- och under-
sida sprutas till avrinning.

Frilandsodling av prydnadsväxter Mot insekts-
angrepp Sprutning Växter över 

50 cm 2 Minst 7 12 l/ha Bladens över- och under-
sida sprutas till avrinning.

Växthusodling av prydnadsväxter Mot insekts-
angrepp Sprutning 4 Minst 7 1,2 ml/m2 Bladens över- och under-

sida sprutas till avrinning.
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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.

Registreringsnummer Behöver ej registreras

Verksam beståndsdel Vegetabilisk olja som formulerats för bästa blandning 
med vatten

Klassificering/märkning Fara/ GHS05; H318. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Lagras frostfritt

Leverantör Brenntag

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

Användning
Sockerbetor
Dosering tillsammans med ogräsmedel är beroende av 
temperaturen, 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 tem-
peraturen vid behandlingstillfället.
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Användningsvillkor Rizolex 50 SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karens-
tid (dygn)

Max dos vid varje 
behandling Övrigt

Potatis Mot svampangrepp Betning - 1 0,3 l/ton Betning får ske i betningsanlägg-
ning eller i samband med sättning

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.

Registreringsnummer 3823

Verksam beståndsdel Tolklofosmetyl 500 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/ GHS07; H317/ GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 1 l

Lagring Torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpack-
ning

UPMA –

Registreringsinnehavare Sumitomo Chemicals

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

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 för-
delning på alla knölarna.

Användning
Betning av potatisutsäde (sättpotatis)
Rizolex 50 SC har speciellt god effekt på lackskorv, grodd-
bränna och filtsjuka. Rizolex 50 SC verkar såväl förebyg-
gande som kurativt.

Potatisen behandlas i samband med sättningen. Detta sker 
med sprayning på ett rullband eller på sättaren med spe-
ciellt anpassad sprutningsanordning med 2 stycken sprut-
munstycken 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 förgrodd potatis.

Dos 0,2–0,3 l/ton potatisutsäde.

Det bör förflyta 100 dagar mellan behandling och upp-
tagning.

Vattenmängd
Rizolex 50 SC är lätt blandbart med vatten men kräver en viss 
omrörning. En mindre mängd returspolvätska är fullt tillräck-
ligt om den spolas 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 utrustning. Skall vatten tillsättas bör vattenmäng-
den vara 2–3 l/ton potatisutsäde.

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

Ytterligare villkor för användning
Vid kontakt med betat utsäde ska skyddshandskar och 
skyddskläder användas.

Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid 
kalibrering och rengöring av betningsmaskinen ska skydds-
handskar användas.

Förpackning till utsäde som betats med produkten ska för-
ses med följande information, i svart text på gul botten 
omgiven av bred svart ram:

-  Produkt som utsädet betats med

-  Verksamt ämne/n som ingår i produkten

-  De skyddsangivelser som gäller för produkten

-  De riskreducerande åtgärder som framgår av produkt-
godkännandet

-  Betat utsäde får inte användas till mat eller foder

-  Förpackningen ska hanteras som farligt avfall.
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Roxy® 800 EC
Roxy 800 EC är en jordverkande herbicid 
i höstspannmål 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 höstvete, råg, rågvete och höstkorn. Mot ogräs i odlingar av 
potatis.

Registreringsnummer 5137

Verksam beståndsdel Prosulfokarb 800 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Varning/ GHS07; H317, H319/ GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 10 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Globachem NV

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

Höstsäd
Dos 1,0–4,0 l/ha.
Vattenmängd 150–200 l/ha.

Behandlingstidpunkt
BBCH 00–15 (Behandla omedelbart efter sådd fram till 
femte bladet är utvecklat på stråsäden). Bästa tidpunkt är 
BBCH 10–11 (precis när grödan kommit upp). Vid använd-
ning av endast Roxy 800 EC på hösten kan en komplette-
rande behandling på våren behövas.

Blandbarhet
Vid blandning med produkt innehållande diflufenikan kan 
en kortvarig gulfärgning av grödan förekomma, detta påver-
kar inte skördeutbytet.

Läs alltid respektive preparats etikett före blandningen. 

Övrigt
Om höstsädesgrödan lider av syrebrist, efter stora regn-
mängder, kan övergående skador i form av gulnande eller 
små fläckar på bladen observeras. Detta är i allmänhet utan 
betydelse för grödan.

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 3 cm.

Potatis
Dos 2,0–4,0 l/ha.
Vattenmängd 150–200 l/ha.

Behandlingstidpunkt
Behandla på de färdiga kuporna med fast kam vid BBCH 
00–11 (Innan första bladet är utvecklat). Behandling efter 
det att potatisen kommit igenom kan medföra skada om 
bladen är fuktiga vid behandlingstillfället.

Eftersträva alltid behandling på torr gröda. 

För att bredda ogräseffekten kan Roxy 800 EC tankblandas 
med 0,35 l Sencor SC 600/ha vid behandling före uppkomst.

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

Restriktioner
Roxy 800 EC bör inte användas i perioder med nattfrost. 
På jordar med hög mullhalt minskar effekten av Roxy 800 
EC. Långvarig torka reducerar effekten.

OBS Visa hänsyn till omkringliggande odlingsområden 
vid användning av prosulfocarb.

Att speciellt notera vid ogräsbehandlingen:

Framför sprutan med låg hastighet och en bomhöjd under-
stigande 50 cm för att undvika avdrift.

Munstycken som ger grov droppstorlek och minst en 75 % 
avdriftsreducering bör användas.

Vid torra och varma väderleksförhållanden bör ogräsbe-
handlingen utföras först när jorden blivit fuktig och tem-
peraturen understiger 15 grader. Dessa förhållanden upp-
nås ofta bäst på tidiga morgnar och sena kvällar.

Selektivitet
Roxy 800 EC är skonsamt mot stråsäd och potatis. Hittills 
har inga sortskillnader observerats. I potatis kan skada upp-
stå vid behandling på blöta blad efter uppkomst.

Efterföljande gröda
Om Roxy 800 EC har använts ensamt på hösten kan valfri 
gröda odlas efter denna behandling.

I en höstbehandlad gröda som utvintrat där Roxy har använts 
i blandning med Diflanil/Legacy kan stråsäd sås efter en 
harvning och potatis kan sättas efter en plöjning. Då höst-
oljeväxter sås som efterföljande gröda ska marken vara 
omsorsfullt och djupt harvad.
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Ytterligare villkor för användning
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpassade 
skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. 

Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i 
kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan.  

Skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd ska 
an vändas vid hantering av produkten. 

Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment med risk 
för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.  

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmed-
let ska ha tät förarhytt med ventilation. 

Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.  

Användningsvillkor Roxy 800 EC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal  
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Höstvete, höstkorn, råg och rågvete Mot ogräs Bomspruta BBCH 0–15 1 4,0 l/ha

Potatis Mot ogräs Bomspruta BBCH 0–11 1 4,0 l/ha
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Rozol® Pro
Mot råttor och möss 

Erkänt bra och kraftfull aktiv substans

För användning både utomhus och inomhus

Olika formuleringar för bästa situationsanpassning

Ger kontroll och säkerhet året runt

Håller alla attacker av råttor och möss på en 
kontrollerbar nivå

Allmän information
Användningsområde Mot råttor och möss

Registreringsnummer Rozol Block Pro 5409. Rozol Wheat Tech Pro 5412

Verksam beståndsdel Klorfacinon 50 mg/kg

Behörighetsklass Råttor/möss, behörighetsklass 1 So 
Möss, behörighetsklass 2

Klassificering/märkning FARA/GSH08; H360D. Se sida 95

Förpackning 3 kg

Lagring Mörkt, torrt och svalt

UPMA -

Registreringsinnehavare Liphatech S.A.S

Verkningssätt
Rozol Pro innehåller klorfacinon, en antikoagulerande sub-
stans som verkar genom att reducera blodets förmåga att 
koagulera.

Användning
Rozol Pro har utmärkt smaklighet för både råttor och möss 
och konsumerar av utlagt bete. Betet innehåller även ett 
bittermedel, Bitrex, för att minska risken för oavsiktlig för-
täring för människor, utan att minska smakligheten för råt-
tor och möss.

Så här används Rozol Pro för bästa resultat Wheat Tech Block

Mot möss ✔ ✔

Mot råttor ✔ ✔

I och vid foder- och spannmålssilo ✔

Spannmålslager ✔

Djurhållning ✔ ✔

God tillgång till annan föda ✔

Utomhus ✔

Långtidseffekt ✔

Fuktig miljö ✔

Betet verkar inom några dagar (4–17 dagar) efter att gna-
garna har börjat äta av det. Denna fördröjning mellan intag 
och död är en integrerad del av verkningsmekanismen hos 
antikoagulanter för att undvika att väcka misstankar hos 
andra individer, så att hela populationen fortsätter att äta 
av betet.

Rozol Pro finns i olika formuleringar; block och bete baserat 
på vetekorn. Båda ska placeras i avsedda och tåliga betes-
stationer anpassade för ändamålet för råttor respektive 
möss. Portionspåsarna med vetekorn ska placeras oöpp-
nade i betesstationerna.

Olika formuleringarna har var för sig hög effekt mot råt-
tor och möss med några inbördes skillnader enligt ned-
anstående tabell.

Rozol ´Wheat́  Tech Pro Lämpligt att använda när det finns gott om alternativa 
födoämnen tillgängliga för mössen.

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

Råttor
Den absolut vanligaste råttan i Sverige är brunråttan. Råttor 
lämnar sin spillning koncentrerat på en eller flera platser 
väl avskilt från de områden de normalt rör sig i. 

Skrapljud och gnagande mellan skymning och gryning på 
vindar och loftutrymmen är tydliga tecken på råttor eller 
möss. 

Råttor lämnar fot- och svansmärken i dammiga områden. 
Visar råttorna sig på dagtid är det ett tydligt varningstecken 
på riklig förekomst.

Rozol Block 
 ¡ Väderoberoende bete 

med lång hållbarhet 
inom- och utomhus.

 ¡ Lätta för råttor och möss 
att gnaga på.

 ¡ Möglar inte, bra lösning 
i fuktiga miljöer.

Rozol Wheat Tech 
 ¡ Behandlade vetekorn.

 ¡ Extra bra val vid tillgång 
till annan föda t ex. vid 
stall och spannmåls silos.

 ¡ Tål hög omgivningstem-
peratur, t ex. i betessta-
tion placerad på en so-
lig plats.
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Möss
Det vanligaste sättet att veta att man är drabbad av möss är 
genom lukt. Musens spillning och urin luktar mycket starkt.

Möss bygger ofta upp små matförråd i stövlar, soffor och 
andra gömställen. Möss lämnar spillning längs med väg-
gar eller djupt inne i skåp. Möss avger otrevliga ljud genom 
gnagande, spring i väggar och pipande. 

Gnagmärken på t ex. soppåsar, kartonger, trä- och gips ski-
vor är också tecken på musförekomst. Se även identifie-
ringsnyckeln på nästa sida.

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 förgiftade möss är mycket liten.

Beprövad användning i lantbruket samt god kännedom 
hos veterinärer vid eventuell oavsiktlig förgiftning. Motgift 
är Vitamin K som finns lättillgängligt hos veterinär.

Användningsvillkor
Mot råttor och möss, klass 1 So – endast för yrkesmässiga 
användare med särskilt tillstånd.

Lantbrukare/trädgårdsodlare med klass 1L certifikat kan 
ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket för att få använda 
Rozol Pro för bekämpning av råttor på den egna gården. 

Mot möss, klass 2 – endast för yrkesmässiga användare.

Användning inomhus och utomhus omkring byggnader.

Endast för användning i åverkanssäkra betesstationer.

Produkterna får inte användas längre tid än 35 dagar utan att 
angreppets omfattning och behandlingens effekt utvärderas.

Se produktens etikett för fullständiga användarvillkor.

Identifieringsnyckel – Råttor och möss

Husmus Mindre skogsmus Stor skogsmus Råtta

Huvud Spetsigt Kort, spetsigt Rundat eller spetsigt

Kropp Liten, smidig Liten, smidig, kort Stor, robust, avlång

Längd (utan svans) 6–9 cm 8–10 cm 9–13 cm 16–30 cm

Ögon Små Stora framträdande ögon Förhållandevis små

Öron Stora, något ludna Stora framträdande öron Små, ludna

Svans Inga hår på svans Inga hår på svans Hår på svans

Päls Brun/svart/grå Gulbrun rygg med rödbrun toning. Vit, ljus buk Brun ovansida och ljus buk

Spillning
Risgrynsstorlek. Ca 6 mm 

lång och 2,5 mm tjock.  
Spetsiga ändar. Spillning finns 

där musen passerar*

4–5 mm lång och 3–4 mm tjock. Spetsiga ändar*

17 mm lång och 6 mm tjock. 
Rundade ändar. 

Spillning är koncentrerad till 
ett fåtal platser

* Är spillningen porös och innehåller insekter så tillhör den troligtvis fladdermusen.

Husmus Skogsmus Råtta

Spillning ≈ 6 mm Spillning ≈ 7 mm Spillning ≈ 17 mmFotavtryck ≈ 6 mm Fotavtryck ≈ 10 mm Fotavtryck ≈ 15 mm

Spillning och fotavtryck

Läs mer om Rozol samt viktiga fakta om råttor och möss på vår hemsida. 
Där finns också mall för Kontroll- och betningsschema samt utplaceringsförslag i olika miljöer.

www.nordiskalkali.se/rozol
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Select®

Mot ett stort antal gräsogräs 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 på friland. 
Mot gräsogräs i odlingar av raps, vårrybs och lin. 
Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö till utsäde. 
Mot gräsogräs i frilandsodling av bönor, ärter (torkade), huvudkål, morötter, kepalök, 
sockerbetor, rödbetor och foderbetor.

Registreringsnummer 5468

Verksam beståndsdel Kletodim 240 g/l.  
Innehåller även Lacknafta (petroleum) tung aromatisk.

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS07; H317, H336/GHS08; H304/H412. Se sida 95

Förpackning 3 l

Lagring Frostfritt

UPMA

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience

Verkningssätt
Select transporteras systemiskt runt i gräsogräsen och effek-
ten syns efter en vecka upp till tre veckor efter behandling 
beroende på förhållandena vid behandlingstidpunkten.

Användning
Select har effekt på flera olika gräsogräs, dels på kvickrot 
som är ett perent gräs, men också på flera ettåriga gräso-
gräs t ex. vitgröe samt spillsäd och flyghavre.

Följande arter har Select effekt på:

Ettåriga gräsogräs

Foderlosta, Hundäxing, Hönshirs, Kärrgröe, Kärrkavle, Luddlosta, Rajgräs, Raj-
svingel, Renkavle, Råglosta, Rödsvingel, Rörsvingel, Sandlosta, Timotej, Vitgröe, 
Åkerven, Ängsgröe, Ängskavle, Ängssvingel

Perent gräs

Kvickrot

Övrigt

Spillsäd, Flyghavre

Kvickrot: Bästa tidpunkten för att behandla mot kvickrot är 
då den har 3–5 blad. Vid torkstress bör den högst rekom-
menderade dosen användas (se dosrekommendation under 
varje gröda). 

Vid kraftig förekomst av kvickrot kan delad behandling öka 
effekten. Första behandlingen görs vid 3–5 blad och andra 
behandlingen görs 3 veckor senare (2 behandlingar är tillåtet 
i jordgubbar, betor, klöverfrö till utsäde, morötter, kepalök 
och huvudkål).

Ettåriga gräsogräs, spillsäd, flyghavre: Behandlingen utförs 
normalt då gräsen har 3–5 blad. Den lägre rekommende-
rade dosen (se rekommendationer under varje gröda) kan 
användas då gräsen har 1–3 blad.

Om gräsen har bildat ax ger upprepad behandling bästa 
effekten. Andra behandlingen utförs 3 veckor efter första 
behandlingen (2 behandlingar är tillåtet i jordgubbar, betor, 
klöverfrö till utsäde, morötter, kepalök och huvudkål). 

Select har ingen jordverkan och därför endast effekt på 
uppkomna gräs såsom exempelvis flyghavre och spillsäd.

Mekanisk behandling får ej utföras precis innan en behandling 

med Select eller förrän ca två veckor efter en Selectbehandling 
då kvickroten har börjat vissna ned.

Vid överlappningar kan ibland påverkan i form av tillväxt-
hämningar och försenad blomning ske på grödan. Risken 
är störst vid sena behandlingar.

Undvik behandling på kvällen vid kraftig daggbildning på 
hösten.

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

Vattenmängd
100–200 l/ha, 300–400 l/ha i jordgubbar och skogsplant-
skolor.

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

Blandbarhet
Select kan användas i strategi med Goltix, fenmedifampro-
dukter, Matrigon, Mospilan, Beta-Baytroid, Mavrik, man-
gan och bor. Select och Renol ska alltid blandas i sprutan 
innan någon annan produkt tillsätts!

Om en blandning sker med Goltix bör man vara uppmärk-
sam på att effekten av Select på kvickrot kan reduceras, var-
vid tillverkaren rekommenderar 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, inklu-
sive tank, ledningar och ramp. Rengör tanken med vatten 
och det rekommenderade tankrengöringsmedlet All Clear 
Extra enligt rekommendationerna. Sköljvattnet sprutas ut 
över redan Selectbehandlad gröda.
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Socker-, foder- och rödbetor
Ogräs Dos/ha

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

Kvickrot (engångsbehandling) 0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 Renol

Ettåriga gräsogräs (inkl. vitgröe), spillsäd, 
flyghavre 0,4–0,5 l Select + 0,4–0,5 l Renol

Blasten från grödan får inte täcka gräsogräsen som ska 
behandlas.

Våroljeväxter
Behandling av vårraps och vårrybs ska ske före begynnande 
knoppstadium och så länge knopparna är täckta av blad.

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

Ogräs Dos/ha

Kvickrot, ettåriga gräsogräs (inkl. vitgröe), spillsäd, 
flyghavre

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

Höstraps
Behandling av höstraps ska göras före begynnande knopp-
stadium. Den rekommenderade dosen mot kvickrot ger 
fullgod effekt under växtsäsongen. Höstbehandling är att 
föredra.

Tidpunkt på hösten
Senaste behandlingstidpunkt är fram t o m. stadie 15 och 
aldrig efter den 1 oktober.

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 0,4–0,5 l Select + 0,4–0,5 l Renol

Ettåriga gräsogräs (inkl. vitgröe), spillsäd, flyghavre 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Lin
Behandling före blom, men i lin till humankonsumtion ska 
behandling ske senast 70 dagar före skörd.

Ogräs Dos/ha

Kvickrot, ettåriga gräsogräs (inkl. vitgröe), spillsäd, flyghavre 0,5 l Select + 0,5 l Renol

Ärter och bönor
Behandling får göras från BBCH 12 (ärtan och bönan har 
två 2 blad) tills BBCH 39 (9 internoder synliga) i ärter och 
BBCH 19 i bönor. Behandling får endast ske på ärter och 
bönor som ska torkas. Ärter kan ibland mörkfärgas efter 
behandlingen. Karenstiden är 56 dagar.

Ogräs Dos/ha

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

Ettårigt gräsogräs (inkl. vitgröe), flyghavre 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

OBS Koncentrationen Renol får ej överstiga 0,5 %.

Klöverfröodling
Tidpunkt på våren 
Klövern får behandlas fram till begynnande blomning.

Ogräs Dos/ha

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

Kvickrot (engångsbehandling) 0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 Renol

Ettårigt gräsogräs (inkl. vitgröe), 
spillsäd, flyghavre 0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Delad behandling ger bäst effekt mot etablerad kvickrot. Om 
kvickroten har mer än 5 blad rekommenderas att använda 
den högre dosen vid engångsbehandling.

Huvudkål (vitkål, rödkål, savoykål, brysselkål 
och spetskål)
Behandling kan ske från att kålen är i BBCH 12 (2 blad) och 
fram till BBCH 41 (huvudet har börjat bildas). Karenstiden 
är 28 dagar.

Genom delad behandling kan effekten optimeras vid bekämp-
ning av kvickrot, spillsät och vitgröe som bildat ax. Minst 21 
dagar måste förflyta mellan två behandlingar. 

Totala maxdosen får inte överskrida 1 l/ha.

Ogräs Dos/ha

Kvickrot, ettårigt gräsogräs (inkl. vitgröe) 
(delad behandling)

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

Kvickrot (engångsbehandling) 0,5–1,0 l Select + 0,5–1,0 Renol

Ettårigt gräsogräs (inkl. vitgröe) (engångs-
behandling) 0,4–0,75 l Select + 0,4–0,75 Renol

Jordgubbar
Tidpunkt på våren 
Fram tills BBCH 59 (jordgubbarna börjat få knopp på skaft). 
Behandling får göras senast 30 dagar innan skörd.

Tidpunkt på hösten
Från avslutad skörd fram till mitten av november. Undvik 
behandling på kvällen vid kraftig daggbildning på hösten. 
Behandla inte om frostnätter förväntas precis efter behandling.

Ogräs Dos/ha

Kvickrot, ettårigt gräsogräs med frö-
ställning (inkl. vitgröe), spillsäd (delad 
behandling)

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

Ettårigt gräsogräs (inkl. vitgröe) 0,5 l Select + 0,5 l Renol

En upprepade behandling med Select + Renol ger den 
bästa effekten på kvickrot, spillsäd och vitgröe som bildat 
ax (fröställning). 

Delad behandling kan utföras enligt följande alternativ:

Två behandlingar på våren med 3 veckors intervall innan 
jordgubbarna fått knopp på skaft.

En behandling på hösten och sedan återkomma nästa vår 
innan jordgubbarna fått knopp på skaft.
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Kepalök
Löken ska vara minst i BBCH 12 (tvåbladstadium) innan 
behandlingen utförs och får göras fram till BBCH 45 (50% 
av lökstorleken har uppnåtts). Karenstiden är 56 dagar.

Ogräs Dos/ha

Kvickrot, ettårigt gräsogräs (inkl. vitgröe) 
(delad behandling)

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 behandlingen)

Kvickrot (engångsbehandling) 0,5 l Select + 0,5 l Renol

Ettårigt gräsogräs (engångsbehandling) 0,4–0,5 l Select + 0,4–0,5 l Renol

Morötter
Morötterna ska vara i BBCH 12 (utvecklat 2 flikiga blad) innan 
behandlingen utförs och får göras fram till BBCH 45 (50% 
av rotdiametern har uppnåtts). Karenstiden är 40 dagar.

Ogräs Dos/ha

Kvickrot, ettårigt gräsogräs (inkl. vitgröe)
(delad behandling)

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 behandlingen)

Kvickrot (engångsbehandling) 0,5 l Select + 0,5 Renol

Ettårigt gräsogräs (engångsbehandling) 0,4–0,5 l Select + 0,4–0,5 l Renol

Användningsvillkor Select

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/ 

metod

Utvecklings-stadium/
säsong (min-max)

Max antal 
behand-
lingar/ år

Behand-
lingsintervall 

dagar

Karens-
tid dygn

Max dos 
vid varje 

behandling
Kommentar

Frilandsodling av 
bönor

Mot gräs-
ogräs Bomspruta BBCH 12–19 1 56 0,5 l/ha

Frilandsodling av 
ärter

Mot gräs-
ogräs Bomspruta BBCH 12–39 1 56 0,5 l/ha Får endast användas på ärter som 

skall torkas

Frilandsodling av 
huvudkål

Mot gräs-
ogräs Bomspruta BBCH 12–41 2 21 28 1,0 l/ha Den totala maximala dosen får inte 

överskriva 1,0 l/ha per år. 

Frilandsodling av 
morötter

Mot gräs-
ogräs Bomspruta BBCH 12–45 2 21 40 1,0 l/ha Den totala maximala dosen får inte 

överskriva 1,0 l/ha per år.

Frilandsodling av 
jordgubbar

Mot gräs-
ogräs Bomspruta Före blomning och/

eller efter skörd 2 21 30 1 ,0 l/ha Den totala maximala dosen får inte 
överskriva 1,0 l/ha per år.

Frilandsodling av 
kepalök

Mot grä-
sogräs Bomspruta BBCH 12–45 2 21 56 0,8 l/ha Den totala maximala dosen får inte 

överskriva 0,8 l/ha per år.

Lin Mot gräs-
ogräs Bomspruta Efter uppkomst men 

före blomning 1 0,5 l/ha

Vårraps Mot gräs-
ogräs Bomspruta BBCH 12–50 1 0,35 l/ha

Höstraps Mot gräs-
ogräs Bomspruta BBCH 12–50 1 0,5 l/ha

Behandling på hösten senast i 
stadie BBCH 15 och inte efter den 

1e oktober. 

Vårrybs Mot gräs-
ogräs Bomspruta BBCH 12–50 1 0,35 l/ha

Frilandsodling av 
socker-, röd- och 
foderbetor

Mot gräs-
ogräs Bomspruta BBCH 12–33 2 21 60 1 l/ha Den totala maximala dosen får inte 

överskrida 1 l/ha per år.

Klöverfrö till 
utsäde

Mot gräs-
ogräs Bomspruta Vår, före blomning 2 21 1 l/ha Den totala maximala dosen får inte 

överskrida 1 l/ha per år.

Ytterligare villkor för användning
Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten 
samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med 
sprutvätska eller sprutdimma. 

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpas-
sade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. 

Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i 
kolumnen ”särskild hänsyn” i Hjälpredan. 

Vid beredning av sprutvätska ska adjuvanten Renol tillsättas.  
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Select® Plus
Select Plus används mot gräsogräs i 
många olika tvåhjärtbladiga grödor 

Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på 
gröearter

Enkel hantering då det är en färdigformulerad 
produkt

Allmän information
Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av lök.
Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot gräsogräs i odlingar av potatis, morötter och huvudkål.
Mot gräsogräs i odlingar av ärtor och bönor.

Registreringsnummer 5293

Verksam beståndsdel Kletodim 120 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Fara/GHS07; H336/GHS08; H304 /GHS09; H411.  
Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA -

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience

Verkningssätt
Select Plus är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med 
effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe.

Select Plus tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och 
transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos 
mottagliga gräs är bl a. att tillväxten upphör direkt efter 
behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta 
i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas 
långsamt. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i 
orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Användning
Select Plus har effekt på flera olika gräsogräs, dels på kvick-
rot som är ett perent gräs, men också på flera ettåriga grä-
sogräs t ex. vitgröe samt spillsäd och flyghavre.

Följande arter har Select Plus effekt på:

Ettåriga gräsogräs

Foderlosta, Hundäxing, Hönshirs, Kärrgröe, Kärrkavle, Luddlosta, Rajgräs, Raj-
svingel, Renkavle, Råglosta, Rödsvingel, Rörsvingel, Sandlosta, Timotej, Vitgröe, 
Åkerven, Ängsgröe, Ängskavle, Ängssvingel

Perent gräs

Kvickrot

Övrigt

Spillsäd, Flyghavre

Kvickrot Bästa tidpunkten för att behandla mot kvickrot är 
då den har 3–5 blad. Vid torkstress bör den högst rekom-
menderade dosen användas (se dosrekommendation under 
varje gröda).

Ettåriga gräsogräs, spillsäd, flyghavre Behandlingen utförs 
normalt då gräsen har 3–5 blad. Den lägre rekommende-
rade dosen (se rekommendationer under varje gröda) kan 
användas då grä-sen har 1–3 blad.

God markfukt och gräsogräs i god tillväxt gynnar effekten 
av Select Plus. Vid stark torka, hög solinstrålning och tork-
stressade gräs kan en behandling på kvällen vara att före-
dra. Behandling på kvällen ska dock undvikas vid kraftig 
daggbildning på hösten.

Behandla inte grödor som lider av stress från frost, sjuk-
dom, insektsangrepp, tidigare ogräsbehandling eller frost 
förväntas eller om grödan är i dålig kondition.

Dosen kan behöva varieras beroende på gräsets utveck-
lingsstadie. Äldre och större ogräs kräver högre dosering.

Regn en timme efter behandlingen påverkar normalt inte 
resultatet. Vid konstbevattning bör behandlingen med Select 
Plus utföras efter bevattningen.

Mekanisk behandling får ej utföras precis innan en behand-
ling med Select Plus eller förrän ca två veckor efter en Select 
Plus behandling då kvickroten har börjat vissnat ned. 

Select Plus har ingen jordverkan och därför endast effekt 
på uppkomna gräs.

Select Plus behöver inte används tillsammans med pene-
treringsoljan då det är en färdigformulerad produkt.

Dos 0,6–2,0 l/ha.
Vattenmängd 200–400 l/ha.

Blandbarhet
När Select Plus blandas med andra produkter ska alltid 
Select Plus tillsättas först.

Select Plus kan användas i srategi med Goltix, fenmedifam-
produkter, Matrigon SG, Mospilan, Beta-Baytroid, Mavrik, 
mangan och bor. Select Plus ska alltid blandas i sprutan 
innan någon annan produkt tillsätts! Om en blandning sker 
med Goltix bör man vara uppmärksam på att effekten av 
Select Plus på kvickrot kan reduceras, varvid tillverkaren 
rekommenderar att istället hålla ett intervall på 3 dagar. 
Efter behandling med Safari bör det gå 7 dagar innan Select 
Plus används.

Tillredning 
Rengör alltid sprutan med All Clear Extra™ och vatten innan 
tillredning av sprutvätskan utförs! Eventuella rester av annat 
ogräsmedel kan annars lösas upp av Select Plus och ge 
skador på grödan som skall behandlas. 
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Fyll sprutan till ½ med vatten. Tillsätt därefter Select Plus 
under omrörning.

Skölj preparatbehållaren noga och häll sköljvattnet i tan-
ken och fyll på resten av vattnet. Ha på tankens omrörning 
tills all vätska är utsprutad.

Tillredd sprutvätska skall sprutas ut omedelbart.

Rengöring
Omedelbart efter en behandling med Select Plus rengörs 
hela sprutan, inklusive tank, ledningar och ramp. Rengör 
tanken med vatten och det rekommenderade tankrengö-
ringsmedlet All Clear Extra™ enligt rekommendationerna. 
Sköljvattnet sprutas ut över redan behandlad gröda.

Efterföljande gröda
Bredbladiga grödor kan sås närsomhelst efter normalt skör-
dad gröda eller efter en gröda som behandlats med Select 
Plus som har gått ut. För sådd av gräsbesläktade grödor 
(stråsäd, vall, majs mm) rekommenderas att vänta 4 veckor 
efter behandling.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpas-
sade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”.

Användningsvillkor Select Plus

Gröda Syfte Behandlingsut-
rustning/metod

Utvecklingsstadium/ 
säsong (min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behand-
lingsinter-
vall dagar

Karens-
tid dygn

Max dos 
vid varje 

behandling
Kommentar

Jordgubbar Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–59 eller  
BBCH 91–97 1 30  2 l/ha

Morot Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–45 1 40 2 l/ha

Potatis Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–33 1 2 l/ha

Kepalök Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–45 1 2 l/ha

Bönor/ torkade och 
färska med skida Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–19 1 1 l/ha

Ärter/ torkade Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–39 1 1 l/ha Endast torkade ärter får använ-
das till livsmedel eller foder

Raps, rybs Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–50 1 1 l/ha
Behandling på hösten senast i 
stadie BBCH 15 och inte efter 

den 1e oktober

Lin Mot gräsogräs Bomspruta ≤ 20 cm 1 1 l/ha

Sockerbetor, foder-
betor, rödbetor Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–33 1 2 l/ha

Huvudkål Mot gräsogräs Bomspruta BBCH 12–41 1 28 2 l/ha

Gröda Dos/
kvickrot

Dos/ettåriga  
gräsogräs samt  

spillsäd och 
flyghavre

Utvecklingsstadium BBCH Kommentarer 

Jordgubbar 1,0–2,0 1,0 12–59 eller 91–97 Från andra bladet – jordgubbarna 
börjat få knopp på skaft eller efter skörd

Behandling höst, från avslutad skörd fram till mitten av november.
Undvik behandling på kvällen vid kraftig daggbildning på hösten. 
Behandla inte om frostnätter förväntas precis efter behandling.

Morot 1,0–2,0 0,8–1,0 12–45 Från andra bladet – 50 % av förväntad 
rotdiameter uppnåtts

Potatis 1,5–2,0 0,6–1,0 12–33 Från andra bladet – 30 % av plantorna täcker 
raderna

Kepalök 1,0–2,0 0,8–1,0 12–45 Från andra bladet – 50 % av förväntad 
lökdiameter uppnåtts

Bönor/torkade 
och färska med 
skida

1,0 0,6–1,0 12–19 Från andra bladet utvecklat-9 blad eller fler 
utvecklade

Ärter/torkade 1,0 0,6–1,0 12-39 Från 2 blad/klängen-9 eller fler internoder finns

Höstoljeväxter 
höstbeh. 0,8–1,0 0,6–1,0 12–15 Från 2 örtblad utvecklade-5 örtblad utvecklade Behandlingstidpunkt fram tom. stadie BBCH 15 dock senast den 

1 oktober. Höstbehandling är att föredra. Undvik behandling på 
kvällen vid kraftig daggbildning på hösten.

Höstoljeväxter 
vårbeh. 0,8–1,0 0,6–1,0

12–50 Från 2 örtblad utvecklade-blomknoppar finns, 
täckta av blad mitt i bladrosetten

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

Våroljeväxter 0,6–0,7 0,6–0,7 12–50 Från 2 örtblad utvecklade-blomknoppar finns, 
täckta av blad mitt i bladrosetten

Behandling av vårraps och vårrybs ska ske före begynnande 
knoppstadium och så länge knopparna är täckta av blad.

Lin 1,0 1,0 ≤ 20 cm

Sockerbetor, 
foderbetor, 
rödbetor

1,5–2,0 0,8–1,0 12–33 Från 2 örtblad- Bladtäckning/Raderna sluter sig

Huvudkål 1,0–2,0 0,8–1,5 12–41 Från andra bladet – huvudet börjar bildas
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Shirlan®

Mot svampangrepp i odlingar av potatis 
och kepalök 

Stark förebyggande verkan mot potatisbladmögel

Även effekt mot gråmögel, Sclerotinia och Alternaria

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök.

Registreringsnummer 3957

Verksam beståndsdel Fluazinam 500 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/GSH07; H317/ GHS08; H361d/ GHS09; H410.  
Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare ISK Biosciences

Verkningssätt
Shirlan är ett svamppreparat med mycket god effekt mot 
potatisbladmögel. Detta resulterar även i ett bra skydd mot 
brunröta. Shirlan är kontaktverkande och skall användas före-
byggande för att skydda blasten mot bladmögelangrepp. 
Shirlan transporteras inte systemiskt i plantan. Preparatet 
verkar på flera ställen i svampens livscykel vilket minskar 
risken för resistens.

När bladmögelsporen gror på potatisbladet stoppar Shirlan 
groddens tillväxt och förhindrar att grodden tränger in i bla-
det. Preparatet reducerar även bladmögelsvampens spor-
bildning. Shirlan minskar antalet groningsdugliga sporer 
och minskar deras förmåga att ”simma” ned och smitta 
knölarna. Shirlan har effekt även mot gråmögel, Sclerotinia 
och Alternaria.

Användning
Shirlan skall användas förebyggande, max 6 behandlingar 
med 7–10 dagars inrevall. Behandling i potatis får ej ske 
senare än 7 dagar före skörd och i kepalök ej senare än 7 
dagar före skörd.

Grödor, dosering och behandlingstidpunkt

Gröda Skade-
görare

Dos  
(l/ha) Anmärkning

Potatis Bladmögel 0,3–0,4

Shirlan ska användas förebyggande i stadie BBCH 
40–97 (begynnande knölsättning-blad och 
stjälkar börjar vissna).
Max 6 behandlingar med 7–10 dagars intervall.
I perioder med kraftig nytillväxt rekommenderas 
behandling med en systemisk produkt. Shirlan 
skall användas med fördel i de avslutande 
behandlingarna för att minimera risken för 
brunröta.

Kepalök Bladmögel 0,5
Används förebyggande i BBCH 40–48 (från löken 
börjar svälla tills 50 % av bladen har böjt/lagt sig).
Max 1 behandling.

Sprutteknik
Behandla alltid på upptorkad gröda. Shirlan är regnfast så 
snart sprutvätskan torkat in. Det betyder att regn 1–2 tim-
mar efter behandlingen i regel inte påverkar resultatet.

Vattenmängd 200–400 l/ha.

Vid blandning av Shirlan och mineralolja i utsädespota-
tis kan potatisen få mörkfärgade bladnerver och skrynk-
liga blad. Skillnader i känslighet mellan olika sorter finns. 
Potatisen är känsligast tidigt på säsongen.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsav-
stånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.  

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skydds-
handskar, skyddskläder och ansiktsskydd/ögonskydd använ-
das. Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder 
användas.

Personer som kommer i kontakt med behandlad lök i sam-
band med skörd, torkning, putsning, sortering och förpack-
ning ska informeras om produktens hälsorisker.

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmed-
let ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska 
ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och under-
hållas enligt tillverkarens rekommendation.

Användningsvillkor Shirlan

Gröda Syfte Behandlings-
utrustning/metod

Utvecklingsstadium/
säsong (min–max)

Max antal behand-
lingar/år

Behandlings-intervall 
dagar Karenstid dygn Max dos vid varje 

behandling

Potatis Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 40–97 6 7–10 7 0,4 l/ha

Kepalök Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 40–48 1 7 0,5 l/ha
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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

Klassificering/märkning Varning/GHS07; H332/GHS09; H411. Se sida 95

Förpackning 1 l

Lagring Svalt och frostfritt

Leverantör Arysta LifeScience

Verkningssätt
Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från 
vattenlösningar.

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 blomställningar. Den 
förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också använd-
ningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten 
förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtensyta och 
torkar snabbare. 

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

Den rekommenderade brukskoncentrationen är 0,01–0,05 % 
och den högsta dosen är 0,3 l/ha. Högre dos av Silwet Gold 
förbättrar inte utbredningen men ökar risken för att väts-
kan rinner av. Följ alltid rekommendationerna för använda 
preparat och karenstider som används i tankblandningen. 

Tillredning av sprutvätska
1. Börja alltid med en väl rengjord spruta
2. Fyll tanken till 2/3 med vatten
3. Tillsätt bekämpningsmedlet och/eller mikronärings-

ämnet enligt etikettanvisningarna
4. Fortsätt omrörningen och fyll tanken till ~90 %
5. Tillsätt Silwet Gold och blanda 1–2 minuter med lägre 

omrörningshastighet
6. Tillsätt resterande vatten till 100 %
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Sluxx® HP
Högeffektivt medel mot alla typer av snig-
lar 

Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra 
spridning och täckning

Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor

Justerbar dos efter mängden sniglar

Allmän information
Användningsområde

Mot sniglar.

Registreringsnummer 4893

Verksam beståndsdel Järn-III-fosfat 2,97 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 20 kg, 500 kg

Lagring Lagras torrt

UPMA –

Registreringsinnehavare W Neudorff GmbH KG

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

Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad 
och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för männ-
iskor, djur, predatorer och det vilda. 

Sluxx HP är ett svårlöst granulat (WG) med mycket god 
effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP 
i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och 
god täckning med handelsgödselspridare, 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 behand-
ling för att få bort sniglarna helt. 

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 förhållan-
den kan nykläckta sniglar hinna föröka sig under samma 
säsong. Sniglar är dessutom hermafroditer (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 alltmer aktuellt att genomföra bekämpningar i yrkes-
mässiga odlingar:

• De allt varmare vintrarna och blöta somrarna gynnar 
sniglarna

• Den spanska skogssnigeln (”mördarsnigeln”) har ökat kraf-
tigt 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 före-
komst av sniglar och snigelavföring i färskvaror (bär, sal-
lat m fl.)

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

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

Medlet har ingen karenstid. Järnfosfat/järn-III-fosfat är god-
känd för, och finns på EUs lista, för ekologisk odling (EU 
guideline 889/2008).
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Dosering
Spridning av Sluxx HP kan ske med tallriksspridare/han-
delsgödselspridare, 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.

Lågt till modert angrepp
5 kg/ha.

Starkt snigelangrepp
7 kg/ha.

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

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

Lantbruk
I fältgrödor såsom raps och vete på fält som ofta drabbas av 
snigelangrepp, mest åkersnigel, behandlas i samband med 
eller strax efter sådd. På utsatta delar av fälten kan behand-
ling behöva upprepas. Bredsprids med t ex. handelsgöd-
selspridare. Se respektive tillverkares spridningstabeller och 
eller deras hemsidor. Kontakta gärna Nordisk Alkali. 

Grönsaks-, frukt- och bärodlingar
Pellets av Sluxx HP får inte finnas i färskvaran och följakt-
ligen måste spridningen 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 HP, järn-III-fosfat, finns naturligt 
i jorden och påverkar inte nyttodjur och predatorer. Sluxx 
HP är också säkert för husdjur och det vilda. Sluxx HP är 
godkänd för ekologisk odling enligt EU guideline (EC) nr. 
889/2008. Sluxx HP är tillåtet att använda i ekologisk pro-
duktion certifierad enligt KRAVs och Rådets förordning (nr) 
834/2207.

Ytterligare villkor för användning
Vid hantering av produkten samt vid spridning ska skydds-
handskar och skyddskläder användas. 

Användningsvillkor Sluxx HP

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

I odlingar på friland Mot sniglar Spridning av granulat - 4 7 kg/ha

I odlingar i växthus och tunnel Mot sniglar Spridning av granulat - 4 700 mg/m2
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Syllit® 544 SC
Mot svampsjukdomar i äpple, päron och 
körsbär

Förebyggande och kurativt mot skorv på äpple och 
päron

Används med fördel vid de tidigaste 
skorvbehandlingarna på grön spets

Förebyggande mot bladfläcksjuka i körsbär

Allmän information
Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron och körsbär. 

Registreringsnummer 5216

Verksam beståndsdel Dodin 544 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS05; H318/ GHS07; H302, H315, H332/ GHS09; 
H410. Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Torrt, svalt och frostfritt

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience

Verkningssätt
Syllit 544 SC är en flytande formulering som innehåller den 
välkända verksamma beståndsdelen dodin, med mycket god 
effekt mot äpple- och päronskorv samt bladfläcksjuka på 
körsbär. Syllit är lokalsystemiskt och fungerar både vid före-
byggande behandling och kurativt vid infektionens början.

Användning
Äpple och päron
I äpple och päron används Syllit från de första skorvbehand-
lingarna i BBCH 01 till BBCH 77–78 (grön spets/tät klunga 
och fram till 60 dagar före skörd). Bästa användningstid-
punkt är från grön spets och fram till blomning.

Syllit kan även stoppa en infektion efter regn. Den kura-
tiva effekten är beroende av temperaturen, och verkar i 48 
gradtimmar efter att regnet har börjat. Detta ger en kurativ 
effekt på 48 timmar vid en genomsnittstemperatur på +10 
°C och en kurativ effekt på 30 timmar vid +16 °C. 

Dos 1,25 l/ha. Max 2 behandlingar per växtsäsong med 
minst 7 dagars mellanrum. 
Vattenmängd 200–1 500 l/ha.

Körsbär
I körsbär används Syllit mot bladfläcksjuka (Blumeriella jaapii) 
i BBCH 60 till BBCH 79 (från begynnande blomning och 
fram till 14 dagar före skörd) och/eller efter skörd när det 
finns synliga bladfläckar. 

Dos 1,25 l/ha. Max 2 behandlingar per växtsäsong med 
minst 7 dagars mellanrum. 
Vattenmängd 500–1 500 l/ha.

Syllit är regnfast efter 2 timmar och kan användas vid låga 
temperaturer (dock ej vid risk för frost). Syllit kan användas 
på fuktigt bladverk (dagg och liknande).

Bin och nyttoinsekter
Syllit är skonsamt för bin och andra nyttoinsekter och pas-
sar därför bra i integrerad produktion.

Resistens
Verksamma beståndsdelen i Syllit, dodin, tillhör en resis-
tensgrupp (FRAC grupp U12) som värderas att ha en låg till 
medelhög risk för utveckling av resistens. 

Upprepade behandlingar med medel med samma verk-
ningsmekanism ökar risken för utveckling av resistens. För 
att minska risken för utveckling av resistens får Syllit därför 
användas max 2 gånger per säsong och ingå i ett behand-
lingsprogram med medel med annan verkningsmekanism.

Blandbarhet
På grund av den kemiska strukturen hos den verksamma 
beståndsdelen dodin, kan det förekomma tankblandnings-
problem när Syllit blandas med andra produkter, speci-
ellt med kopparprodukter, flytande svavelprodukter och 
bladgödning.

Ytterligare villkor för användning
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp 
av Säkert växtskydds ”Hjälpreda vid bestämning av anpas-
sade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling”  

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hante-
ring av produkten och sprutvätskan. Skyddshandskar och 
skyddskläder ska användas vid arbetsmoment under sprid-
ning som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller 
sprutdimma.  

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar 
användas. 

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyl-
lare användas.

Användningsvillkor Syllit 544 SC

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Äpple och päron Mot svampangrepp Fläktspruta - 2 7 60 1,25 l/ha

Körsbär Mot svampangrepp Fläktspruta BBCH 60–79 2 7 14 1,25 l/ha
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Teppeki®
Insektsmedel mot bladlöss i stråsäd, pota-
tis, äpple och päron samt färska ärter utan 
skida 

Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot 
bladlöss
Skonsamt mot nyttodjur
Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Allmän information
Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speltvete.
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av färska ärter utan skida.

Registreringsnummer 4966

Verksam beståndsdel Flonicamid 50 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 2 kg

Lagring Torrt, svalt och frostfritt

UPMA

Prydnadsväxter på friland och i växthus, utsädesodlingar
av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja,
krysantemum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter
(inkl Pak Choy). Utsädesodlingar av ärter och bönor på 
friland. Vitkål, rödkål, spetskål, savojkål och brysselkål på 
friland. Tomat, aubergine, gurka, prydnadsväxter i tunnel.
Tomat, aubergine, gurka, plantskoleväxter och skogs-
plantor i växthus. Plantskoleväxter och skogsplantor på 
friland och i tunnel. Se sida 93

Registreringsinnehavare ISK Biosciences

Verkningssätt 
Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen 
transporteras 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, varef-
ter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns 
efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knowdown effekt, 
men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten ver-
kar upp till fyra veckor vid full dos.

Användning
Stråsäd mot sädesbladlus, grönstrimmig 
bladlus och havrebladlus
Dos 100–140 g/ha. Vattenmängd 150–300 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH 21-77 (huvudskott och ett sido-
skott framme-sen mjölkmognad). Endast vårbehandling.
Verkningstid Normalt 3 veckor. Vid behov behandla igen 
efter 3 veckor. Max 1–2 behandlingar/säsong beroende på 
stråsädesart, se rubrik ”Användningsvillkor Teppeki”.

Vid behandling i vårspannmål rekommenderas att tillsätta 
Renol 0,25 l/ha, för att få bättre nerträngning i växtbeståndet.

Potatis mot persikbladlus, getapelbladlus, 
potatisbladlus och brakvedsbladlus
Dos 160 g/ha. Vattenmängd 200–500 l/ha.
Högre vattenmängd vid stor bladmassa.
Behandlingstidpunkt BBCH 40–90 (Knölbildning – 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 i BBCH 51–59 
(före blomningen) och i BBCH 71–75 (efter blomningen).
Verkningstid Normalt 3 veckor. Maximalt 3 behandlingar/
säsong.

Färska ärter utan skida mot bl a ärtbladlusen
Dos 140 g/ha.
Ett vätmedel kan tillsättas för att få en säkrare effekt.
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Behandlingstidpunkt BBCH 16–71 (6 klängen-början av 
baljsättningen).
Verkningstid Normalt 3 veckor. Maximalt 1 behandling/
säsong.

Resistens
Överskrid inte det maximala antalet behandlingar. Efter max-
imalt 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 ska-
dedjur med produkter med samma verkningssätt. Effekten 
av en behandling varar i 14–21 dagar och maximalt 2–3 
behandlingar (beroende på växtslag) är tillåtet. 

Ytterligare villkor för användning
Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insek-
ter aktivt söker efter föda. Skyddshandskar ska användas 
vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skydds-
kläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk 
för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.  

 Användningsvillkor Teppeki

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karens-
tid

(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling
Övrigt

Korn och havre Mot insektsangrepp Bomspruta BBCH 21–77 1 - - 140 g/ha Får ej användas 
på höstenRåg, rågvete, vete och speltvete Mot insektsangrepp Bomspruta  BBCH 21–77 2 21 - 140 g/ha

Potatis Mot insektsangrepp Bomspruta BBCH 40–90 2 21 21 160 g/ha

Äpple och päron Mot insektsangrepp Fläktspruta BBCH 51–59, BBCH 71–75 3 21 21 140 g/ha

Färska ärter utan skida Mot insektsangrepp Bomspruta BBCH 16–71 1 - 14 140 g/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 svampangrepp i odlingar av höstvete, råg och höstkorn. 
Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter.

Registreringsnummer 4888

Verksam beståndsdel Tiofanatmetyl 700 g/kg

Behörighetsklass 1 L

Klassificering/ 
märkning

Varning/ GHS07; H302, H332; H317/GHS08; H341/ 
GHS09; H410. Se sida 95

Förpackning 3 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA Äpple, päron. Se sida 93

Registreringsinnehavare Nisso Chemical Europe

Verkningssätt 
Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl 
förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjuk-
domar. Genom att Topsin har systemisk verkan är alla väx-
tens delar skyddade efterhand som tillväxt sker.

Användning
Höstbehandling mot utvintringssvampar
Topsin ger ett gott skydd mot snömögel och stråknäck-
are. Bäst effekt uppnås om man behandlar från mitten av 
oktober fram till permanent snötäcke. Grödan måste ha 
uppnått BBCH 22 (2 sidoskott). Ju senare desto bättre när 
det gäller snömögel. Tillfällig nattfrost kan utnyttjas för att 
uppnå bärighet i fält.

OBS Grödan kan behandlas med rimfrost på bladen om 
denna smälter och torkar in under dagens lopp efter behand-
lingen. Kan kombineras med behandling mot ogräs. 

Dos 0,3–0,4 kg/ha. 
BBCH 22–32 (2 sidoskott - 2 nod stadiet).
Vattenmängd 100–400 l/ha.

Vårbehandling mot stråknäckare
Spruta före stråskjutning, senast i stadie 32. Denna behand-
ling ger effekt på stråknäckarsvampen samt en viss ned-
hållande effekt mot Septoria.

Dos 0,3–0,4 kg/ha. 

BBCH 22–32 (Från 2 sidoskott - 2 nod stadiet). 
Vattenmängd 100–400 l/ha.

Blandbarhet
Flertalet bekämpningsmedel kan blandas i den färdiga pro-
dukten. Sprutvätskan används omedelbart efter beredning.

Beredning av sprutvätska
Fyll halva tanken med vatten. Häll sedan Topsin i tanken 
under omrörning. Fyll med vatten.

Höstvete och råg mot fusarium
Dos 1,1 kg/ha. BBCH 61–69 (Begynnande blomning - upp-
hörande blomning).
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.

Ytterligare villkor för användning
Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidi-
gare än 24 timmar efter behandlingen. 

Lokalerna ska vädras ordentligt före återinträde. 

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid han-
tering av produkten eller sprutvätskan. 

Skyddshandskar ska användas vid utvattning av spridnings-
vätska. Skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd 
ska användas vid arbetsmoment under spridning som inne-
bär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid 
kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och 
skyddskläder användas.  

Omfattar inte tunnelodling.

Användningsvillkor Topsin WG

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos 
vid varje 

behandling
Övrigt

Höstkorn, höstvete och råg Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 22–32 1 - - 0,43 kg/ha

Varje rad representerar en 
behandlingsstrategi. Olika 

behandlingsstrategier får inte 
kombineras

Höstkorn, höstvete och råg Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 61–69 1 - - 1,1 kg/ha

Varje rad representerar en 
behandlingsstrategi. Olika 

behandlingsstrategier får inte 
kombineras

Prydnadsväxter för plant-
uppdragning i växthus Mot svampangrepp Utvattning - 1 - - 1,5 g/m2

Prydnadsväxter Mot svampangrepp Sprutning - 1 - - 75 mg/m2
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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.

Registreringsnummer 4492

Verksam beståndsdel Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g

Behörighetsklass Får användas av var och en

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 1 kg

Lagring
Torrt och i rumstemperatur, ej över 30 °C. Ej öppnad för-
packning kan lagras upp till 2 år. Efter 2 år får produkten 
en sämre verkningsgrad.

UPMA

Blåbär, björnbär, hallon och krusbär på friland och i 
tunnel. Vinbär i tunnel. Jordgubbar i tunnel.
Köksväxter på friland och i tunnel. Köksväxter i tunnel: 
salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål (choi-kål), blomkål, 
broccoli, sareptasenap, kålrabbi, röd-, savoj-, vit-, spet-
skål, brysselkål, grönkål och sallat.
Köksväxter i tunnel: tomat, paprika, chilipeppar, auber-
gine, gurka, squash, melon och patisson.
Prydnadsväxter i tunnel; perenner, blommor och plant-
skoleväxter. Se sida 93

Registreringsinnehavare Mitsui Agriscience International S.A /N.V

Verkningssätt 
Turex innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och prote-
inkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna 
får i sig produkten genom att äta av de behandlade bla-
den. 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 fjärilslarver såsom kålfjäril, gammafly, grönsaksfly och 
kålmal.

Eftersom fjärilslarverna får i sig produkten genom att äta 
av den behandlade växten är det viktigt att få en god täck-
ning av sprut vätska 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 växtens blad. Larver som lever skyddat på olika sätt 
t ex. genom att spinna in sig (häggspinnmal), krypa in i knop-
par och mellan blad måste behandlas 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 
visuell observation. 

Behandlingen kan behöva upprepas igen efter ca 7 dagar. 

Det kan ta 2–5 dagar efter behandlingstillfället innan lar-
verna 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 produktens verkningstid efter sprutning.

Temperaturer under 12–15 °C minskar fjärilslarvernas akti-
vitet och därmed också effekten av Turex. 

Genom att blanda i ett vätmedel/vidhäftningsmedel kan 
effekten på svårbekämpade larver ökas.

Turex är tillåten i ekologisk produktion enligt Rådets förord-
ning 834/2007 samt Kommissionens förordning nr 889/2008.

Äpple, päron, plommon och körsbär
Dos 1,5–2 kg/ha.

Behandling får ske från BBCH 53 (knoppsprickning) då fjä-
rilslarver förekommer som t ex. frostfjäril och olika veck-
lare fram till BBCH 99 (skörd).

Får användas max 3 gånger/säson med 7 dagar intervall 
mellan behandlingarna.

Den höga dosen bör väljas då infektionstrycket är högt eller 
det är en svårbekämpad skadegörare. 

Exempel på lättbehandlade larver Exempel på larver som sitter skyddad och prognos t ex. feromonfällor kan behövas 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
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Köksväxter i växthus
Dos 1 kg/ha (Vilket motsvarar 100 g/1 000 m2. Vid vätske-
mängd 100 l/1 000 m2 blir doseringen 0,1 %).

Tomat, paprika, chilipeppar, aubergine, slanggurka, druv-
gurka, squash, melon och patisson får max behandlas 6 
gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål (choi-kål), blomkål, broc-
coli, sareptasenap och kålrabbi får max behandlas 3 gånger 
med 7 dagars intervall.

Kålväxter på friland  
(se grödspecifikation under rubriken  
Användningsvillkor Turex 50 WP)
Dos 1 kg/ha.

Behandla då fjärilslarver förekommer som t ex. kålmal, kål-
fjäril, rapsfjäril och grönsaksfly.

Får användas max 3 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Prydnadsväxter på friland  
(se grödspecifikation under rubriken 
Användningsvillkor Turex 50 W)
Dos 1 kg/ha.

Börja behandla då fjärilslarver som t ex. frostfjäril och hägg-
spinnmal förekommer.

Får användas max 6 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Prydnadsväxter i växthus  
(se grödspecifikation under rubriken 
Användningsvillkor Turex 50 W)
Dos 1 kg/ha (Vilket motsvarar 100 g/1 000 m2. Vid vätske-
mängd 100 l/1 000 m2 blir doseringen 0,1 %).

Får användas max 6 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Vinbär (röda-, vita och svarta vinbär)
Dos 1 kg/ha.

Behandling får ske från BBCH 0 (vinbärens vintervila) tills 
BBCH 79 (90 % av bären har bildats) mot fjärilslarver t ex. 
frostfjäril.

Får användas max 3 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Jordgubbar
Dos 1 kg/ha.

Behandla då fjärilslarver förekommer som t ex. jordgubb-
svecklare från BBCH 13 (plantan har 3 blad) tills BBCH 93 
(efter skörd).

Får användas max 3 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Sallat
Dos 1 kg/ha.

Behandla då fjärilslarver förekommer t ex. gammafly, grön-
saksfly i BBCH 09–99 (från plantering tills skörd).

Får användas max 3 gånger/säsong med 7 dagars intervall.

Fröproduktion av gran och tall
Dos 2 kg/ha.

Behandla då fjärilslarver förekommer som t ex. grankott-
mott, grankottmätare under hela säsongen (BBCH 09–99).

Får användas max 3 gånger med 7 dagars intervall.

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 pro-
dukter som höjer pH-värdet utan att en justering till pH 7 
utförs. Om tveksamhet råder över blandbarheten mellan 
Turex och produkten man ska blanda med rekommende-
ras att göra en provblandning.

Tillredning av sprutvätska
1.  Fyll tanken med rent vatten till ¼ 

2.  Tillsätt Turex 50 WP under omrörning

3.  Fyll på med vatten och avsluta med vätmedel om detta 
ska användas. Omrörning bör användas under sprut-
ningen

4.  Överbliven sprutvätska ska inte stå kvar i spruttanken

Ytterligare villkor för användning
Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska 
lämpliga skyddshandskar, skyddsglasögon/ansiktsskydd 
samt andningsskydd användas.  

Omfattar inte tunnelodling (se dock UPMA godkännande). 

Användningsvillkor Turex 50 WP

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings- 
stadium/säsong

(min–max)

Max antal 
behand-
lingar/år

Behand-
lingsinter-
vall dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos  
vid varje 

behandling

Äpple, päron, plommon, körsbär Mot fjärilslarver Sprutning BBCH 53–99 3 7 2 kg/ha

Köksväxter i växthus Tomat, paprika, chilipeppar, aubergine, 
slanggurka, druvgurka, squash, melon och patisson Mot fjärilslarver Sprutning 6 7 1 kg/ha

Köksväxter i växthus Salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål (choi-
kål), blomkål, broccoli, sareptasenap, kålrabbi Mot fjärilslarver Sprutning 3 7 1 kg/ha

Kålväxter på friland; röd-, savoj-, vit-, spetskål, brysselkål och 
grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål (choi-kål), blomkål, 
broccoli, sareptasenap och kålrabbi

Mot fjärilslarver Sprutning 3 7 1 kg/ha

Prydnadsväxter på friland; perenner, blommor och plantsko-
leväxter Mot fjärilslarver Sprutning 6 7 1 kg/ha

Prydnadsväxter i växthus; perenner, blommor och plantskole-
växter Mot fjärilslarver Sprutning 6 7 1 kg/ha

Vinbär (röda-, vita och svarta vinbär) Mot fjärilslarver Sprutning BBCH 0–79 3 7 1 kg/ha

Jordgubbar på friland och i växthus Mot fjärilslarver Sprutning BBCH 13–93 3 7 1 kg/ha

Sallat på friland och i växthus Mot fjärilslarver Sprutning BBCH 09–99 3 7 1 kg/ha

Fröproduktion av gran och tall Mot fjärilslarver Sprutning BBCH 09–99 3 7 2 kg/ha
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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 svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Registreringsnummer 4897

Verksam beståndsdel Cyflufenamid 52,4 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning GHS09; H411. Se sida 95

Förpackning 1 l

Lagring Frostfritt

UPMA –

Registreringsinnehavare Nisso Chemical Europe

Verkningssätt
Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i väx-
ten. 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 0,15–0,375 l/ha. 
Vattenmängd 200 l/ha.

Den lägre dosen används vid lågt angrepp, vid sena behand-
lingar eller när produkten blandas med andra preparat som 
har mjöldaggseffekt.

Blandning med annat svampmedel kan behövas för att få 
en breddare effekt mot andra svampar. Det går att använda 
mindre mängd vatten om grödan är gles. 

Behandlingstidpunkt
Upstream kan användas från begynnande stråskjutning BBCH 
30–59 (Begynnande stråskjutning - hela axet ur holk). Bästa 
behandling är när första tecken på angrepp av mjöldagg 
konstateras. Upstream verkar bäst under goda växtförhål-
landen. Undvik sprutning på stressade plantor (torka, frost, 
näringsbrist eller liknade).

Upstream är regnfast inom 1 timme.

Blandbarhet
Upstream kan användas i strategi 
med de flesta svampmedel för att 
bredda effekten mot andra svampar.

Upstream kan även användas i stra-
tegi med insektsmedel, ogräsmedel 
och mikronäringsämnen avsedda 
för stråsäd. 

Resistens
Den aktive substansen, cyflufena-
mid, är skild från andra kända grup-
per av svampmedel. Det är inte känt 
att det förekommer korsresistens 
med andra medel. 

För att undgå utveckling av resis-
tens bör Upstream i första hand 
användas förebyggande och gärna i 
blandning med andra svampmedel. 

Användningsvillkor Upstream

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod

Utvecklings-
stadium/säsong

(min–max)

Max antal  
behand-
lingar/år

Behandlings-
intervall

dagar

Karenstid
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling

Vete, råg, rågvete, havre och korn Mot svampangrepp Bomspruta BBCH 30–59 endast vårbehandling 2 0,375 l/ha
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gånger med minst 3 dagars intervall i BBCH 10–85 (mus-
öron-början av mognad).

VitiSan ska användas i en behandlingsstrategi med andra 
produkter som har effekt mot skorv.

Blandbarhet
VitiSan ska inte blandas med några produkter som inne-
håller koppar för då ökar risken för korkrost på frukten. 
Blandning ska inte heller ske med produkter som har ett 
lågt pH-värde (sura).

Nyttoinsekter
VitiSan är skonsamt för nyttoinsekter och passar att använda 
i integrerad produktion (IPM).

VitiSan
Kaliumbikarbonat med effekt på skorv i 
äpple och päron 

Får användas flera gånger – upp till 6 gånger

Ingen karenstid

Skonsam för nyttoinsekter

Får användas i ekologisk odling

Allmän information
Användningsområde

Mot skorv i odlingar av äpple och päron på friland.

Registreringsnummer 5480

Verksam beståndsdel Kaliumvätekarbonat 99,49 vikt-% (kaliumbikarbonat)

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Ej märkningspliktig

Förpackning 25 kg

Lagring Svalt och torrt

UPMA –

Registreringsinnehavare Biofa AG

Verkningssätt
VitiSan är en kontaktverkande fungicid som har kurativ effekt 
mot skorv i äpple och päron.

Kaliumbikarbonat verkar på flera sätt mot svampen vilket 
minskar risken för resistens. VitiSan påverkar pH-värdet på 
bladytan som hämmar svampens tillväxt och även osmo-
tiska trycket och balansen av joner i svampens cellstruk-
tur påverkas. Sporerna och hyferna hos svampen brister, 
torkar ut och oskadliggörs.

Användning
Eftersom verkningssättet är kontaktverkande är det vik-
tigt att säkra en god täckning av sprutvätska för att maxi-
mera effekten – svampens sporer och hyfer måste träffas!

Äpple och päron
VitiSan verkar kurativt mot skorv vilket betyder att kalium-
bikarbonat har effekt då det har skett en skorvinfektion. 
Behandling kan göras upp till 24 h efter att en infektion 
har skett.

VitiSan har bäst effekt vid behandling av konidiesporer som 
kommer senare under säsongen. Skorvsvampen infekte-
rar genom askosporer första delen av säsongen och om 
infektionstrycket inte är alltför högt under denna period 
kan VitiSan användas för att också hålla nere denna fas av 
skorvinfektionen. Bästa behandlingstidpunkt är då bladver-
ket är torrt. Vid varmt och torrt väder ska det förflyta 7–10 
dagar mellan två VitiSan-behandlingar för att minska ris-
ken för skada.

Rekommenderad dos är 2,5 kg/ha och per meter kronhöjd 
i max 500 l vatten/ha och per meter kronhöjd. Maxdos vid 
varje behandling är 7,5 kg/ha. Det är tillåtet att behandla 6 

Användningsvillkor VitiSan

Gröda Syfte Behandlings-
utrustning/metod

Utvecklingsstadium/
säsong (min-max)

Max antal 
behandlingar/år

Behandlings-
Intervall dagar

Karenstid 
(dygn)

Max dos vid varje 
behandling Övrigt

Frilandsodling av äpple 
och päron Mot skorv Sprutning BBCH–10-85 6 3 7,5 kg/ha
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Produktgodkännande för mindre användningsområde/offlabelprodukter

UPMA

Produkt Gröda Användningsområde Sökande Reg.nr.

Diabolo Gurka i växthus Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växt-
hus. Dos: 0,075 % lösning. Högst 2 behandlingar. Karenstid: 3 dagar.

GRO, Gröna näring-
ens riksorganisation 4699

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 på 
friland

Preparatet får användas mot bladsvamp i penséodling och rosodling. Dos penséodling: 
50–100 ml till 100 l vatten. 150–200 ml utspädd lösning per m2. Dos rosodling: 100 ml 
till 100 l vatten. Högst tre behandlingar. Skyddshandskar skall användas under och efter 
behandling vid arbete med plantorna.

GRO, Gröna näring-
ens riksorganisation 4361

Fenix Dill på friland

Mot ogräs, max 1 behandling, vid behandling efter uppkomst ska karenstid på 35 dagar 
beaktas, vattenmängd 200–300 l/ha.
Före uppkomst: 0,9 l/ha eller
användning i BBCH 00–12: 0,45 l/ha

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5288

Fenix Bladpersilja på friland

Mot ogräs, vid behandling efter uppkomst ska karenstid på 42 dagar beaktas, vattenmängd 
200–300 l/ha.
1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha eller
2 behandlingar i BBCH 00–14 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5288

Fenix Rotpersilja på friland

Mot ogräs, vattenmängd 200–300 l/ha.
1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha eller
2 behandlingar i BBCH 00–14 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha eller
3 behandlingar i BBCH 00–14 med minst 7 dagars intervall: 0,3 l/ha

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5288

Fenix Rotselleri på friland
Mot ogräs, karenstid 70 dagar, vattenmängd 200–300 l/ha.
2 behandlingar i BBCH 14–19 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha eller
3 behandlingar i BBCH 14–19 med minst 7 dagars intervall: 0,3 l/ha

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5288

Fenix Prydnadslök-växter i växthus Mot ogräs, vattenmängd 1 000 l/ha.
1 behandling/odlingskultur: 0,9 l/ha

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5288

Fenix Lupin fältodling Mot ogräs, vattenmängd 200–300 l/ha, behandlad gröda får ej användas till livsmedel.
1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5288

Fibro Bär på friland och i tunnel-
odling

Mot insekts- och kvalsterangrepp. Användning i BBCH 10–89 (fram till full mognad). 
Dos: 10 l/ha. Max 2 behandlingar/år. 
Behandlingsintervall: 7 dagar. 
Rekommenderad vattenmängd: högst 1 000 l vatten/ha.

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5174

Fibro Grönsaker på friland Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 10–89. Dos: 10 l/ha. Max 5 behandlingar/år. 
Behandlingsintervall: 7 dagar. Rekommenderad vattenmängd: högst 600 l vatten/ha.

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5174

Fibro
Gurka och tomat i växthus- och 
tunnelodling

Mot insekter och kvalster, vattenmängd 10–15 l/100 m².
2 behandlingar/år i BBCH 10–89 med minst 7 dagars intervall. 
Dos 100 ml/100 m²

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 5174

Floramite 
240 SC

Hallon och björnbär på friland, i 
växthus och i tunnel

Mot angrepp av kvalster. Får användas <BBCH 85 (före bärens mognad). 
Dos: 450 ml/ha. Max 2 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Karenstid: 7 dagar.

Lantbrukarnas 
Riksförbund 4832

Frupica SC Skogsplantskolor

Preparatet får användas mot svampangrepp i skogsplantskolor. Dos: 0,8 l produkt/ha. 
Högst två behandlingar. För att skydda akvatiska organismer 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

Gnatrol SC Kryddor och sallat i växthus

Mot larver av sorgmyggor. För utvattning eller sprutning. Dos max 10 ml/m2. Max 3 behand-
lingar per år med 3–7 dagars intervall. 
Kortare tid än 22 dygn före skörd får utvattning endast ske genom rännor, på ebb- och flod-
bord eller via droppbevattning så att inget bevattningsvatten hamnar på ätliga växtdelar.

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5241

Goltix WG Kepalök på friland Mot ogräs.  
Dos: 1,5 kg/ha. Före uppkomst. Max 1 behandling/år

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 5261

Goltix WG Utsädesodlingar av spenatfrö 
på friland

Mot ogräs. 
Dos: 1,0 kg/ha. Före uppkomst. Max 1 behandling/år. Får inte användas till växter som ska 
ätas.

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 5261

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. Sprayintervall 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

Mospilan SG Plantskolor (inklusive skogs-
plantskolor) och fröplantager

Mot insektsangrepp i plantskolor (inklusive skogsplantskolor) och fröplantager.  Max 2 
behandlingar från 1 maj–31 augusti. Dos: 350 g/ha.

Föreningen Sveriges 
Skogsplantprodu-
center

4739

Nissorun SC Prydnadsväxter och plantskole-
växter i växthus

Mot spinnkvalster, vattenmängd 100–150 ml/m².
2 behandlingar/odlingskultur med 7 dagars intervall. Dos: 30 µl/m²

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5334

Nissorun SC Prydnadsväxter och plantskole-
växter i tunnel och på friland

Mot spinnkvalster, vattenmängd 1 000–1 500 l/ha.
2 behandlingar/år i maj – september med 30 dagars intervall. Dos: 0,3 l/ha

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5334

Nissorun SC Jordgubbar i växthus Mot spinnkvalster, vattenmängd 40 ml/m², karenstid: 3 dagar.
1 behandling/år. Dos: 24µl/m²

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5334

Nissorun SC Jordgubbar i tunnel Mot spinnkvalster, vattenmängd minst 400 l/ha, karenstid: 3 dagar.
1 behandling/år upp till BBCH 97. Dos: 0,24 l/ha

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5334

Nissorun SC Tomat och aubergine i växthus Mot spinnkvalster, vattenmängd 80–160 ml/m², karenstid: 3 dagar.
1 behandling/odlingskultur 30 µ/m²

Lantbrukarnas 
Riksförbund 5334
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Produkt Gröda Användningsområde Sökande Reg.nr.

Quad-Glob 
200 SL Lupin

Nedvissning i yrkesodlingar av lupin. 
Dos: Högst 3 l 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 Top Frilandsgurka
Plantskolekulturer

Preparatet får användas mot svampsjukdomar i odlingar av frilandsgurka och i plantskole-
kulturer.
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

Teppeki

Utsädesodlingar av spenat, 
rättika, gräslök, persilja, timjan, 
brudslöja, krysantemum, 
ringblomma och tvååriga Bras-
sicaväxter (inkl Pak Choy)

Mot insekter i utsädesodlingar av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja, krysan-
temum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter (inkl Pak Choy). 
Vid begynnande angrepp. Max 2 behandlingar/år. Skörden får inte användas till humankon-
sumtion och/eller foderändamål. Dos 0,14 kg/ha.

Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) 4966

Teppeki Utsädesodling av ärter och 
bönor på friland

Mot insektsangrepp, vattenmängd 200–400 l/ha.
2 behandlingar/år i BBCH 16–71 med 21 dagars intervall. Dos 140 g/ha

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 4966

Teppeki Vitkål, rödkål, spetskål och 
savojkål, brysselkål på friland

Mot insektsangrepp, vattenmängd 200–400 l/ha (brysselkål 200 l/ha), karenstid vitkål, 
rödkål, spetskål och savojkål: 14 dagar, karenstid brysselkål: 7 dagar.
2 behandlingar/år i BBCH 16–49 med 21 dagars intervall. Dos: 140 g/ha

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 4966

Teppeki Tomat och aubergine i tunnel Mot insektsangrepp, vattenmängd 4–10 l/100 m², karenstid: 1 dag.
2 behandlingar/år från BBCH 16 med 21 dagars intervall. Dos: 1,2 g/100 m²

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 4966

Teppeki Gurka i tunnel Mot insektsangrepp, vattenmängd 4–10 l/ 100 m², karenstid: 1 dag.
2 behandlingar/år från BBCH 16 med 21 dagars intervall. Dos: 1 g/100 m²

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 4966

Teppeki Prydnadsväxter i tunnel Mot insektsangrepp, vattenmängd 2–10 l/100 m².
2 behandlingar/år från maj–september med 21 dagars intervall. Dos 1,4 g 100 m²

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 4966

Teppeki Tomat och aubergine i växthus Mot insektsangrepp, vattenmängd 40–100 ml/m², karenstid: 1 dag.
2 behandlingar/år med 7 dagars intervall. Dos 12 mg/m²

Lantbrukarnas 
Ekonomi  
Aktiebolag

4966

Teppeki Gurka i växthus Mot insektsangrepp, vattenmängd 40–100 ml/m², Karenstid 1 dag.
2 behandlingar/år med 7 dagars intervall. Dos: 10 mg/m²

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 4966

Teppeki Plantskoleväxter och skogs-
plantor i växthus

Mot insektsangrepp, vattenmängd 20–100 ml/m².
3 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Dos: 14 mg/m²

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 4966

Teppeki Plantskoleväxter och skogs-
plantor på friland och i tunnel

Mot insektsangrepp, vattenmängd 200–1 000 l/ha.
2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Dos: 140 g/ha

Lantbrukarnas Eko-
nomi Aktiebolag 4966

Topsin WG Äpple och päron

Mot fruktträdskräfta. Får användas i BBCH 93–97 (efter skörd, begynnande bladfall tills alla 
blad har fallit). Dos: 900 g/ha. Max 1 behandling/år.
Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar 
avdriften med minst 75 %.

Lantbrukarnas 
Riksförbund 4888

Turex 50 WP Blåbär, björnbär, hallon, och 
krusbär på friland och i tunnel

Mot fjärilslarver. 
Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandligar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 4492

Turex 50 WP Vinbär i tunnel Mot fjärilslarver. Får användas i BBCH 0–79 (före skörd). 
Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 4492

Turex 50 WP Jordgubbar i tunnel Mot fjärilslarver. Får användas i BBCH 13–93 (från att tredje bladet börjat utvecklas till invin-
tringsperioden börjar). Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 4492

Turex 50 WP

Köksväxter på friland och i 
tunnel; t ex. kålrot, rova, rättika, 
rädisa, rödbeta, palsternacka, 
stjälkselleri, bönor, gröna ärter, 
rabarber, babyleaf, ruccola, 
spenat, mangold, mitzuna, 
komatsuma och svartkål

Mot fjärilslarver. 
Dos: 1 kg/ha.  
Max 3 behandlingar/år.  
Behandlingsintervall: 7 dagar.

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 4492

Turex 50 WP

Köksväxter i tunnel: Salladskål, 
pakchoi/asiatisk bladkål 
(choi-kål), blomkål, broccoli, 
sareptasenap, kålrabbi, röd-, 
savoj-, vit-, spetskål, brysselkål, 
grönkål och sallat

Mot fjärilslarver. 
Dos: 1 kg/ha.  
Max 3 behandlingar/år.  
Behandlingsintervall: 7 dagar.

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 4492

Turex 50 WP

Köksväxter i tunnel: Tomat, 
paprika, chilipeppar, aubergine, 
gurka, squash, melon och 
patisson

Mot fjärilslarver. 
Dos: 1 kg/ha.  
Max 6 behandlingar/år.  
Behandlingsintervall: 7 dagar.

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 4492

Turex 50 WP
Prydnadsväxter i tunnel; peren-
ner, blommor och plantsko-
leväxter

Mot fjärilslarver. 
Dos: 1 kg/ha. Max 6 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB 4492
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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 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad 

H290 Kan vara korrosivt för metaller H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter 

H302 Skadligt vid förtäring H351 Misstänks kunna orsaka cancer 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet 

H315 Irriterar huden H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion H370 Orsakar organskador

H318 Orsakar allvarliga ögonskador H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H373 Kan orsaka organskador 

H331 Giftigt vid inandning H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

H332 Skadligt vid inandning H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

Förordning (1272/2008) om klassificering, märkning och 
förpackning av kemiska ämnen och blandningar (CLP) bör-
jade gälla i EU den 20:e januari 2009. CLP-förordningen har 
under en övergångsperiod successivt ersätt reglerna om 
klassificering och märkning i KEMIs föreskrifter KIFS 2005:7. 

Under varje produkt i katalogen finns angivet vilket signal-
ord (om tillämpligt) samt vilka faropiktogram och faroan-
givelser som är aktuella. Följande sammanställning är ej 
en komplett förteckning över faropiktogram och faroan-
givelser utan representerar de som är aktuella för de pro-
dukter vi marknadsför. För mer information om märkning 
och klassificering enligt CLP, se www.kemi.se/clp.
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4931-39191615131080

0 Sådd

8 Groning

10 Hjärtbladstadiet

13 3 örtblad

15 5 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

21–29 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 21-29 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

http://www.nordiskalkali.se


Nordisk Alkali AB  –  © Copyright 2019Läs alltid etiketten före användning 101

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 Undantaget 

från
märkningUN nr ADR Packgr. Marine poll LQ

Admiral 10 EC 24 x 500 ml 1993 3 III Ja Ja

Alar 85 SG 4 x 1 kg 192 kg

Barclay Bolt XL 4 x 5 l 720 l 3082 9 III Ja Ja

BotaniGard WP 12 x 500 g

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 Ja

Diabolo 4 x 5 l 600 l 3082 9 III Ja Ja

Difend Extra 20 l, 1000 l 640 l, 1 000 l 3082 9 III Ja

Diflanil 500 SC 12 x 1 l 660 l 3082 9 III Ja Ja Ja

DiPel DF 24 x 500 gr 288 kg

Ergon 10 x 120 g 100,8 kg 9 III Ja

Fazor 4 x 5 kg 480 kg 3077 9 III Ja Ja

Fenix 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja

Fibro 20 l 960 l

Floramite 240 SC 20 x 250 ml 3082 9 III Ja Ja

Flurostar 200 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Frupica SC 4 x 5 l 600 l 3082 9 III Ja Ja

Globaztar 250 SC 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Gnatrol SC 2 x 10 l 880 l

Goltix WG 4 x 5 kg 320 kg 3077 9 III Ja

Kunshi 5 kg 360 kg 3082 9 III Ja

Latitude XL 20 l, 200 l 640 l, 800 l

Lentagran WP 10 x 1 kg 420 kg 3077 9 III Ja Ja

Milbeknock 12 x 1 l 1993 3 III Ja

Mospilan SG 12 x 1 kg 432 kg 3077 9 III Ja Ja

Moxa 4 x 5 l 800 l 1105 3 III Ja Ja

NA Avdunstningsskydd 4 x 5 l 800 l

Narita 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja Ja

Nautius 10 x 300 gr 144 kg/pall 3077 9 III Ja Ja Ja

NeemAzal-T/S 4 x 5 l 440 l

Nissorun 250 SC 10 x 1 l 600 l 3082 9 III Ja Ja Ja

Onyx 4 x 5 l 800 l 1993 3 III Ja Ja

pH-Opti 4 x 5 l 720 l 1760 8 III

Prolectus 12 x 1 kg 504 kg 3077 9 III Ja Ja

Proman 2 x 10 l 720 l 3082 9 III Ja

Property 180 SC 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Proplant 12 x 1 l 720 l

Proxanil 10 l 750 l 3265 8 III Ja

Quad-Glob 200 SL 2 x 10 l 720 l 1760 8 III Ja

Rancona i-MIX 200 l 800 l 3082 9 III Ja

Ranman Top 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Raptol 2 x 10 l 400 l 3082 9 III Ja

Renol 4 x 5 l 720 l

Rizolex 50 SC 12 x 1 l 720 l 3082 9 III Ja Ja

Roxy 800 EC 2 x 10 l 720 l 3082 9 III Ja

Select 1 x 3 l 252 l 3082 9 III Ja Ja Ja

Select Plus 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Shirlan 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja Ja

Silwet Gold 12 x 1 l 792 l 3082 9 III Ja Ja

Sluxx HP 20 kg, 500 kg 600 kg, 500 kg

Syllit 544 SC 4 x 5 l 800 l 3082 9 III Ja

Teppeki 4 x 2 kg 400 kg

Topsin WG 4 x 3 kg 480 kg 3077 9 III Ja Ja Ja

Turex 50 WP 10 x 1 kg 240 kg

Upstream 10 x 1 l 600 l 3082 9 III Ja Ja Ja

Vitisan 25 kg 1 000 kg

Warrant 70 WG 10 x 500 g 3077 9 III Ja Ja
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Ansvar och miljö

Immaterialrätt
Katalogen innehåller text, varumärken och varukännetecken 
som skyddas av immaterialrättsliga regler. Katalogens inne-
håll tillhör Nordisk Alkali AB och våra samarbetspartner 
och får inte användas utan skriftligt tillstånd av annan utan 
endast genom denna katalog.

Informationen uppdateras löpande och kan därför i vissa 
fall vara inaktuell. 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 oför-
utsedda omständigheter beträffande väder, jordart, resis-
tens, användningssätt, blandning med andra produkter, 
nya sorter och andra faktorer som kan påverka produk-
tens effekt. Sådana faktorer kan ge oönskade symptom 
på grödan eller försämra effekten.

Minskad dosering ger alltid osäkrare effekt och förutsät-
ter optimala betingelser för att omsprutning skall undvi-
kas. Preparatleverantören kan inte heller hållas ansvarig för 
skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig använd-
ning av produkten eller omständigheter vilka inte kunnat 
förutses vid preparatets registrering och marknadsföring. 

Eftersom produkternas användning och handhavande lig-
ger utanför vår kontroll, tar vi inte ansvar för eventuell skada. 
Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och för-
varats i sluten originalförpackning.

Tillredning och sprutteknik
Bered inte mer sprutvätska än vad som går åt för den till-
tänkta behandlingen.

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 
funktionstestad 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 rengö-
ring av sprututrustningen. Denna rengöring bör ske på säker 
plats, t ex. biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvattnet 
får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, 
åar, dammar etc. Det är viktigt att med grundlig rengöring 
eftersom även små mängder kan skada känsliga grödor.

Spruta ut sköljvattnet på behandlad gröda. Mer omsorgs-
full rengöring kan därefter göras med sprutrengörnings-
medel 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 destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. 
Rengjort tomemballage (skölj minst tre gånger med vat-
ten) och ytteremballage som ej har varit i direkt kontakt 
med medlet kan lämnas för energiåtervinning.

Miljö
Importörer eller de som säljer har ett ansvar att tillhanda-
hålla ett insamlingssystem för förpackningar samt ansvar 
för att de återvinns och då främst till energiåtervinning. 
Tom förpackning får inte återanvändas. 

Nordisk Alkali är anslutna till Svep Returs insamlings- och 
återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepre-
tur.se).

Varumärke
Ingen annan än ägaren till ett registrerat varumärke får använda 
sig av detta såvida inte avtal finns. Varumärkesintrång kan 
utdömas med skadestånd eller i vissa fall straff. Mer infor-
mation finner du bland annat hos Patent- och registre-
ringsverket, 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.

Design, original: Bengt Schröder. www.continual.se
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