STARTA TIDIGT &
BEHÅLL KONTROLLEN
Starta upp din ogrässtrategi med en höstbehandling som baseras på Boxer, och
ge din gröda optimala förutsättningar.
Genom att höstbehandla med Boxer får du en bred ogräsbekämpning,
en effektiv resistensbrytare och större flexibilitet på våren.
Det är inte för inte som Boxer + Diflanil®* eller Legacy®* är höstens
standardlösning mot ogräs.

Medlem i Svenskt Växtskydd.
Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler.

Syngenta Nordics A/S
Tel.: 0771-24 48 10
www.syngenta.se
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STARTA TIDIGT &
BEHÅLL KONTROLLEN

Boxer är en jordverkande herbicid med mycket god effekt på gräsogräs och
även på flera örtogräs. För bästa effekt ska Boxer finnas på plats tidigt. Behandla
i stadie 09-11 då raderna börjar synas i fältet.
Tre goda anledningar till höstbehandling
Gräsogräs som växer upp på hösten 		
konkurrerar med grödan.
2.

Gräsogräs och örtogräs blir svåra att 		
bekämpa om de lämnas kvar till våren.

3.

Underlättar arbetet på våren och sparar tid 		
och pengar.

Rekommendation
Boxer får användas i all höststråsäd1 och har
mycket god effekt på besvärliga gräsogräs som
vitgröe, kärrgröe, renkavle, rajgräs och åkerven.
Tillsammans med en Diflufenikanprodukt (Diflanil
eller Legacy) som blandningspartner får man också
bred effekt på örtogräsen.
OGRÄS

BEHANDLING

Gräsogräs som åkerven
och vitgröe + örtogräs i
höstsäd.

2 l Boxer + 0,1 l
Diflanil®/ Legacy®
BBCH 09-11

Följ upp på våren med
passande preparat.

Diflufenikan-dosen
anpassas efter ogrästryck

Rajgräs + örtogräs i
höstsäd.
Följ upp på våren med
passande preparat.

2-3 l Boxer + 0,1 l
Diflanil®/ Legacy®
BBCH 09-11
Diflufenikan-dosen
anpassas efter ogrästryck

Renkavle2 och örtogräs i
höstsäd.

3 l Boxer + 0,1 l Diflanil ®/
Legacy ® BBCH 09-11

Följ upp på våren med
passande preparat.

Diflufenikan-dosen
anpassas efter ogrästryck

Tre anledningar till att Boxer är ett bra val i en
resistensstrategi:
Boxer innehåller prosulfocarb och är ensam 		
om sin verkningsmekanism och förebygger 		
på så vis uppbyggnad av resistens,
oavsett vilka herbicider som används på 		
våren.
Efter behandling med Boxer på hösten går 		
det att välja fritt bland vårens preparat för en
kompletterande vårbehandling.
Boxer bekämpar SU-resistent ogräs som
renkavle, åkerven, rajgräs och våtarv.
Tänk på att:
Använda ett munstycke som
ger en grov droppstorlek
för att förhindra avdrift. Minst
75% avdriftreducerande
munstycke rekommenderas.

Vid varmt och mycket torrt
väder, vänta gärna på lägre
temperatur som är under 15
grader och fuktig jord.

1. Vid användning i höstkorn begränsa dosen av Diflanil/ Legacy till 0,05
eller gör en delad behandling med Boxer/Diflufenikan-produkten för att 		
undvika gulfärgning av grödan.

För bästa effekt ska Boxer finnas på plats tidigt.
Behandla i stadie 09-11 då raderna börjar synas i fältet.

2. Vid nedsatt känslighet hos Renkavle öka dosen av Boxer till maxdosen
5 liter.

Registrerade varumärken: Globachem nv: Diflanil 500 SC
ADAMA Registrations B.V.: Legacy 500 SC

