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Ogräsbekämpning 2020

Räkna med att det tar ca 4 veckor från sättning till uppkomst. Följ fältens utveckling, många
preparatkombinationer ska köras vid/strax innan uppkomst. I följande brev finns rekommendation
inför den första ogräsbekämpningen.

Nytt för i år

Spotlight Plus har fått ny registrering och får endast användas en gång per år. Antigen i
ogräsbekämpningen eller vid blastdödning.
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Effektschema ogräsbekämpning

Kombinationen ger förstärkt effekt mot uppkomna örtogräs, sepciellt nattskatta, snärjmåra, trampört och åkerbinda. OBS!
Före potatisens uppkomst.

600-630

330-400

FÖRSTÄRKER EFFEKTEN PÅ UPPKOMNA OGRÄS, KAN KOMBINERAS MED BOXER ELLER CENTIUM FÖR LÅNGTIDSVERKAN MOT
NATTSKATTA & SNÄRJMÅRA

Mycket god effekt (<90 %)
God effekt (70-90 %)
Måttlig effekt (40-70 %)
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Rekommendation första ogräsbekämpningen
1. 0,35 l Sencor SC 600 + 0,2-0,25 l Spotlight Plus vid högt ogrästryck och stora ogräs. Det
behöver inte tillsättas någon olja i denna behandling eftersom Spotlight Plus innehåller
tillräcklig mängd. VIKTIGT! Denna behandling ska göras före uppkomst, precis innan
plantorna bryter igenom. Kör absolut senast vid 10 % uppkomst, senare körning kan ge
skördeförluster enligt våra försök. Vid användning av Spotlight Plus ska utrustning som
reducerar vindavdriften med minst 50 % användas.
Sencor SC 600 maxdos per körning är 0,35 l/ha och per säsong 0,58 l/ha. För att nå max.
totaldos (0,58 l/ha) kan den första körningen kompletteras med 0,23 l Sencor SC, 7-14 dagar
efter första behandlingen. Bekämpa gärna tidigt på morgonen (ca kl. 04:00-08:00) eftersom
bra effekten på exempelvis målla är beroende av hög luftfuktighet, helst 90 % RF och dagg!
2. 2,0 l Proman + 0,2-0,25 l Spotlight Plus vid högt ogrästryck och problem med åkerbinda.
Behandlingen körs före uppkomst och ställer inte högre krav på markfukt jämfört med andra
jordherbicider. Jämfört med Sencor har Proman bättre effekt på åkerbinda och nattskatta.
Proman är ett mycket dyrare alternativ jämfört med grundrekommendationen Sencor SC 600
+ Spotlight Plus men kan vara värt att testa om man upplever att målla och åkerbinda är
problematiskt. Beroende på ogräsflora så kan det vara tillräckligt med bara en
ogräsbehandling eftersom det finns en god långtidseffekt.
3. 0,35 l Sencor + 1,5-2,0 l Glyfosat (Roundup) + vätmedel är ett tredje alternativ som enbart
fungerar före uppkomst. Behandlingen fungerar bra om stora och besvärliga ogräs är
problemet. Högre dos (3 l/ha) om mycket kvickrot eller stora gråbo (kvickroten ska ha nått ca
4 blad vid bekämpning). På ler- och mjälajordar med sprickbildning där preparatet kan
tränga ner och nå plantorna är denna behandling inget bra alternativ. KÖR ALDRIG
ROUNDUP I UTSÄDESODLINGEN!!

Rekommendation för ogräsbekämpningen om mycket nattskatta

Underskatta inte den mekaniska ogräsbekämpnings goda effekt mot nattskatta. En tidig
kupning/mek. ogräsbekämpning som bekämpar små nattskattor kan ge mycket god effekt. Den
mekaniska ogräsbekämpningen kan sedan vid behov kompletteras med kemisk bekämpning.
Kemiskt alternativ: Sencor SC har endast måttlig effekt (40-70%) på nattskatta och kan därför
tankblandas med Boxer eller Centium för att förstärka effekten på nattskatta. Det är viktigt att
behandla nattskattan i god tid, max. hjärtbladstadiet.
1. 0,35 l Sencor SC + 0,25 l Centium + 0,2-0,25 l Spotlight Plus. Centium kräver mycket god
markfukt. Om rätt förhållanden råder vid behandling kan Centium verka i 4-8 veckor.
Behandla ca 5 dagar före uppkomst. Använd inte Centium om mullhalten överstiger 10 %.
Denna blandning har en mycket bred effekt på örtogräs. Kupning efter behandling avråds.
Boxer/Roxy kan köras med en dos på 4 l/ha vid engångsbehandling. Delad bekämpning (2x2 l/ha) ger
säkrare effekt, men är svår i praktiken då preparaten enbart får användas t.o.m. stadie 11 (första
bladet över 4 cm). Var noga med att behandla nattskattan i tid (hjärtbladsstadiet). Nattskatta som
hunnit få tre blad är mycket svårbekämpad. Proman går att blanda med Centium och även med
Boxer/Roxy för att stärka effekten mot nattskatta.
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