
• Skonsam mot grödan 
• Resistensbrytare
• Förstärker effekten på näva, hönshirs, åkerbinda,  

snärjmåra, nattskatta, veronika, målla och dån

Använd Onyx i fodermajsen

nordiskalkali.se
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Dos
Kan användas i två olika behandlingsstrategier med enkel eller delad behandling. 

Onyx får användas enligt följande: 

Gröda Dosering Max antal 
behandlingar

Max dos per 
säsong Tidpunkt

Fodermajs
0,75 l 1 0,75 l BBCH 12–16
0,5 l 2 1,0 l BBCH 12–16, minst 7 dagars intervall

Vår huvudrekommendation är att använda Onyx i en strategi innehållande en mesotrion-produkt. Rekommendationen är 
en delad behandling med 0,5 l Callisto/Meristo/Border alternativt 120 g Tocalis vid varje behandling.  

Rekommendation behandling 1: Callisto 0,5 l + Onyx 0,5 l.
Rekommendation behandling 2: (partner beroende på ogräs): Callisto 0,5 l + Onyx 0,5 l + ev blandningspartner.

Onyx förstärker effekten på näva, hönshirs, åkerbinda, snärjmåra, nattskatta, veronika, målla och dån
Skonsam mot grödan: Onyx är en herbicid som är skonsam mot grödan jämfört med andra produkter på marknaden. 
Återkommande i Nordisk Alkalis försök i majs fås ett högre skördeutbyte samt en förstärkt effekt när Onyx används 
enligt rekommendation. 
Vätskemängd: 200–400 l vatten. Onyx är kontaktverkande och behöver träffa ogräset för effekt. En fin duschkvalité är 
att föredra då täckningen är avgörande för effektiviten på ogräsen.
Behandlingstidpunkt: Onyx är registrerad mellan BBCH 12–16 (2–6 blad utvecklade). Produkten skall användas på 
ogräs med 2 örtblad för bästa effekt. Grödan får ej vara under stress. Behandling på plantor utan fullt utvecklat vaxskikt 
bör undvikas, skjut om möjligt upp behandlingen tills när vaxskiktet är starkt. Behandla torr gröda.
Tankblandningar: Onyx är flexibel när det gäller tankblandningar med relevanta produkter. Onyx kan tankblandas med 
de vanligaste förekommande ogräspreparaten i majsodling.
Verkningssätt: Den aktiva substansen pyridat är kontaktverkande och absorberas av bladen. Den påverkar fotosyntesen 
i känsliga växter så tillväxten stoppas direkt och plantan succesivt vissnar ner. Onyx är resistensbrytare som tillhör HRAC 
C3. Onyx innehåller 600 g/l pyridat och är en EC-formulering (flytande) innehållande olja.

Tänk på att:
• Använd inte produkten med nattemperatur under 2 °C
• Använd inte produkten med dagstemperatur över 18 °C
• Vid behandlingstillfället ska temperaturen vara över 10 °C

Obehandlat

Källa: Nordisk Alkalis majsförsök 2020, utfört av Hushållningssällskapet Skåne

Marknadsstandard 1 Marknadsstandard 2 T1 Callisto 0,5 l + Onyx 0,5 l  
T2 Callisto 0,5 l + Onyx 0,5 l

Rekommendationer

Läs gärna vidare på www.nordiskalkali.se, där finner du alltid aktuell information. 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett- och produktinformation 
före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. 
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