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

#rötterna

Effektiv mot både  
gräsogräs och örtogräs

ENKEL ATT 
ANVÄNDA
AXIAL ONE är en flytande 
produkt, färdigformulerad 
med två aktiva substanser 
och alla tillsatsmedel som 
behövs, vilket gör arbetet  
med att fylla sprutan 
enklare, snabbare och 
säkrare. 

AXIAL ONE erbjuder
även goda möjligheter 
till tankblandningar med 
de flesta relevanta växt-
skyddsmedel.

UNIK FORMULERING FÖR 
KOMBINERAD GRÄS- OCH 
ÖRTOGRÄSBEKÄMPNING 
AXIAL ONE bekämpar effektivt flyg
havre och andra gräsogräs i spann-
mål, men är också kompletterad 
med en mycket bred örtogräs-
effekt. Produkten blir därför ett bra 
alternativ att använda i vårsäd mot 
flyghavre när man vill bekämpa 
örtogräsen vid samma tillfälle. 

AXIAL ONE erbjuder också en 
skräddarsydd lösning för ”vår-
städningen” mot bl.a. åkerven 
och blåklint i höstsäd som fått en 
höstbehandling.



Kämpar du med flyghavre? Eller har  
problem att hitta en smidig lösning för att 
bekämpa kvarblivna plantor av t.ex. åker-
ven och blåklint i ditt höstbehand lade vete? 

Nu finns det en enkel och pålitlig produkt 
i kampen mot flyghavre, åkerven och de 
flesta örtogräsen! AXIAL ONE är det själv-
klara valet för att bekämpa gräsogräs och 
örtogräs!

VAD ÄR AXIAL ONE?
AXIAL ONE är en helt ny formulering med den unika 
aktiva substansen Pinoxaden, kompletterad med 
den välkända aktiva substansen florasulam.

Pinoxaden är en gräsherbicid som genom sin 
utmärkta systemiska verkan effektivt be-
kämpar hela ogräsplantan, inklusive rot och 
sidoskott. Såväl flyghavre som åkerven 
bekämpas och dör från topp till tå.

Florasulam har en mycket bred örtogräs-
profil med toppeffekt på bl.a. blåklint, raps, 
snärjmåra och baldersbrå. Tillsammans får 
därför produkten en mycket bred profil, och 
gör den till ett enkelt val i många situationer. 

UNIK, PÅLITLIG och ENKEL att använda!

Bilder från Syngentas försök SEWATH8122021 ”Pinoxaden mot havre i vete”. Försöksplats Logården, Grästorp. 
I försöket syns tydligt den överlägsna effekt som Pinoxaden uppvisar mot havre jämfört med konkurrentprodukter.

Vilka gräsogräs och  
örtogräs har AXIAL ONE 
effekt på?

Scanna QR-koden med din 
mobiltelefon-
kamera för 
att komma till 
hemsidan!

Produktdetaljer AXIAL ONE

Aktiv substanser Pinoxaden 45 g/l och 
Florasulam 5 g/l

Grödor Höstkorn, Vårkorn, Höstvete, 
Vårvete, Råg, Rågvete

Tidpunkt (endast 
vårbehandling)

Höstvete, höstkorn, råg, 
rågvete: DC 2232
Vårvete: DC2231
Vårkorn: DC 2231

Maxdos 0,85 l/ha

Resistensgrupp A+B

Formulering EC

Antal behandlingar 1 behandling per gröda

Ogräs Flyghavre, åkerven, kärrgröe, 
mfl + örtogräs

VISSTE  DU ATT...
AXIAL ONE är fullt  blandbar med alla till-växtregleringsprodukter,

oavsett dos och utveck-lingsstadium!

0,8 l/ha Axial 50  
(motsvarar 0,85 l/ha Axial One)

Fenoxaprop 69 g/ha 
+ 0,5 l/ha oljaObehandlat den 10:e augusti


