Nu i all vår- och höstspannmål

Verkar translaminärt och systemiskt
Skonsam mot nyttoinsekter (IPM)
Bekämpar alla typer av bladlöss
Är långtidsverkande
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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Rekommendationer
Dos 100 g/ha (100–140 g/ha)
Vätskemängd 150–300 l/ha. Vid bekämpning i vårkorn och havre eller där lusen sitter lågt på planterna, skall alltid Renol
0,25 l/ha tillsättas eller annan likvärdig superolja i rekommenderad dos. Den högre dosen Teppeki rekommenderas för
säkrare långtidsverkan vid torra förhållanden, vid kraftiga angrepp och vid lågt sittande bladlöss.
Behandlingstidpunkt
BBCH stadie 21–77 (bestockning - kärnutveckling). I höst- och vårkorn och havre är endast en behandling tillåten, i råg,
rågvete, höst- och vårvete är två behandlingar möjligt.
Blandningar med andra växtskyddsmedel
Alla relevanta växtskyddsmedel kan tankblandas med Teppeki. Läs och respektera respektive blandningspartners
eventuella restriktioner för inblandning av superoljor.

Verkningssätt
Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också
genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna
påverkas inte av höga eller låga temperaturer.
Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter
4–6 dagar. Det är ingen egentlig knowdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten verkar upp till
fyra veckor vid full dos. Teppeki har enbart effekt på bladlöss vilket innebär att nyttoinsekterna skonas så att även dessa
kan bekämpa ett eventuellt senare bladlössangrepp. Om det endast finns bladlöss i grödan ska Teppeki användas om
IPM ska följas.

Övriga användningsområden
Förutom stråsäd är Teppeki också godkänt i potatis, äpple, päron och färska ärtor. Det finns också ett utvidgat
produktgodkännande (UPMA) för prydnadsväxter, utsädesodlingar av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja,
krysantemum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter.

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. Nordisk Alkali är medlem i Svenskt Växtskydd.
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