Skörda din vinst
med rätt produkter i
din potatisodling

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

Skörda din vinst med rätt produkter i din potatisodling
OGRÄS
MOT OGRÄS FÖRE POTATISENS UPPKOMST
• En bra bas med stor flexibilitet
• Täckande film över markytan (fin markstruktur är viktigt)
• Bred och lång effekt, upp till 2–3 månader
• God effekt även vid kalla och torra förhållanden

MOT OGRÄS FÖRE POTATISENS UPPKOMST
• Mot både ört- och gräsogräs
• Mot både groende som nyuppkomna ogräs
• Resistensbrytare

MOT GRÄSOGRÄS INNAN 30 % AV RADERNA TÄCKS
• Enkel hantering genom låga doser
• Mot alla gräsarter inklusive vitgröe

MOT OGRÄS FÖRE UPPKOMST GRUNDREKOMMEN
DATIONEN ÄR ATT BLANDA MED SPOTLIGHT PLUS
• Mycket selektiv och skonsam mot potatisen
• Ger dig en ny resistensstrategi mot t ex Målla
• Bredverkande med mycket bra långtidseffekt

INSEKTER
MOT BLADLÖSS I POTATIS
• Inga bladlöss – ingen virusspridning

MOT BLADLÖSS I POTATIS
• Mot alla arter av bladlöss
• Långtidseffekt – upp till 3–4 veckor
• Mycket selektiv, väldigt skonsam mot nyttoinsekter (IPM)
• Systemiskt och translaminärt vilket ger ett snabbt skydd i hela plantan
• En ny kemisk grupp mot bladlöss

MOT SKADEINSEKTER
• Mot stritar och andra skadeinsekter
• Mot bladlöss och därmed indirekt spridning av virussjukdomar
• Systemiskt, vilket ger ett snabbt skydd i hela plantan

BLADMÖGEL
ANVÄNDS FÖRE DE AVSLUTANDE
BEHANDLINGARNA MED RANMAN TOP
• Förebyggande och med 24 timmar ”kickback” effekt
• Två aktiva substanser, fluazinam och cymoxanil
• Sidoeffekt även på Alternaria och Sclerotinia spp.

ANVÄNDS FÖREBYGGANDE I ENSTAKA BEHANDLINGAR
ELLER I PROGRAM MOT BLADMÖGEL
• Stark förebyggande effekt mot potatisbladmögel och brunröta
• Även effekt mot gråmögel, Sclerotinia spp. och Alternaria

MOT BLADMÖGEL I BLANDNING MED RANMAN TOP
• Flexibel användning genom ett brett behandlingsfönster
• Skydd mot begynnande bladmögelangrepp upp till 48 h efter smitta
• Skydd mot utveckling av bladmögelsporer
• Två aktiva substanser ger låg risk för resistensutveckling
• Förebygger, kurerar och stoppar bladmöglet

I ENSTAKA BEHANDLINGAR ELLER I
PROGRAM MOT BLADMÖGEL
• Samma höga skydd av nytillväxt som en systemisk produkt
• Regnfast redan efter 15 minuter
• Extremt bra spordödande effekt – motverkar brunröta
• Full effekt redan vid låga vattenmängder som 150 l/ha
• Basen under alla perioder av ditt behandlingsprogram mot bladmögel

MOT BLADMÖGEL. VI REKOMMENDERAR
EN BLANDNING MED RANMAN TOP
• Blandningsprodukt med 24 timmars kurativ verkan
• Försäkringsprodukt vid högt bladmögeltryck
• Stoppande effekt vid begynnande bladmögelangrepp
• Ett alternativ när behandlingsintervallerna har blivit längre än planerat
• Blandningspartner med alla övriga bladmögelpreparat på marknaden

ANVÄNDS MINST 2 GÅNGER I STRATEGIER MED ANDRA
PREPARAT MOT TORRFLÄCKSJUKA. VI REKOMMENDERAR
BLANDNING MED RANMAN TOP FÖR BÄSTA EFFEKT
• Tas snabbt upp i plantan och är translaminär
• Skydd som verkar både förebyggande och kurativ
• Resistensbrytare i bekämpningen av Alternaria
• Ren difenoconazole produkt
• Flexibel lösning, där du själv väljer bladmögelprodukt

Nordisk Alkali representerar flera internationella forsknings- och utvecklingsföretag inom växtskydd och har
många års samlad erfarenhet av potatisodling. Vi vill vara en attraktiv partner för både odlare, återförsäljare,
och leverantörer.
Förutom att erbjuda kvalitetsprodukter innebär det att agera stöttande och ge marknadens bästa support.
Ring oss när du vill skapa optimala förutsättningar för din potatisskörd.

BETNINGSMEDEL
KONTAKTVERKANDE MEDEL MOT VISSA JORDOCH UTSÄDESBURNA SVAMPSJUKDOMAR
• Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia solani som
orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis
• Både förebyggande och kurativ effekt

FÖR BETNING AV UTSÄDESPOTATIS MOT
OLIKA SVAMPSJUKDOMAR
• Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar såsom
silverskorv (Helminthosporium Solani), phoma-röta (Phoma Exigua),
torröta (Fusarium Solani respektive Fusarium Sulphureum) samt blåsskorv
(Polysculatum Pustulans)
• Flexibilitet i behandlingstidpunkt
Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett- och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.
Nordisk Alkali är medlem i Svenskt Växtskydd.
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