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Botiga
Bredverkande örtogräsprodukt för användning 
ensam eller i strategi med en tankblandnings-
partner. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs

Nytt verktyg till majsodlingen
Resistensbrytande

Allmän information
Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.
Registreringsnummer T o m 2023-01-31 5737. Fr o m 2023-02-01 5815
Verksam beståndsdel Pyridat 300 g/l och Mesotrion 90g/l
Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS05; H318/GHS07;H302, H315, H317/GHS09; 
H410/GHS08; H361d. Se sida 95

Förpackning 5 l
Lagring
Förvaras vid en maximal temperatur på 20 °C samt frostfritt. Produkten ska förvaras 
i originalförpackning, tätt tillsluten och på en säker och väl ventilerad plats. Förvaras 
åtskilt från mat, dryck och foder och oåtkomligt för barn. 
UPMA –
Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection NV/SA

Verkningssätt
Botiga är främst en kontaktverkande herbicid som bekäm-
par annuella bredbladiga ogräs i odling av majs.Botiga har 
också en mindre långtidseffekt. Behandling ska ske när alla 
ogräs är uppkomna förutsatt att grödan är i rätt utvecklings-
stadie samt inte under stress. Bäst effekt erhålls när ogrä-
sen är små (2 örtblad) och i aktiv tillväxt. Botiga måste träffa 
ogräset så har grödan ett stort bladverk som kan täcka ogrä-
sen kan vattenmängden behöva ökas. Ogräs som inte är 
uppkomna vid behandling kommer inte bli påverkade på 
önskat sätt.

Användning
Vattenmängd 200–400 l/ha.
Behandlingstidpunkt Botiga används optimalt när ogräsen 
är små (2 örtblad) och är i aktiv tillväxt. 
Behandling med Botiga avrådes när grödan är under stress 
på grund av kyla, torka, vattensjuk jord, angrepp av skade-
djur, avsaknad av näringsämne eller vid mycket höga dags-
temperaturer. Undvik behandlingar under mycket varma och 
torra förhållanden samt vid risk för nattfrost.
Botiga är regnfast 1 timme efter behandling.
Tankblandningar
Botiga är mycket flexibel som blandningspartner och kan 
blandas med de flesta aktuella ogräsmedel.
Kontakta Nordisk Alkali för fler frågor kring blandbarhet.
Tillredning av sprutvätska
Börja med en väl rengjord spruta tvättad med rent vatten 
och tankrengöringsmedel, t ex All Clear Extra. Vid påfyll-
ning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare använ-
das. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om det ger 
minst motsvarande skydd. Fyll spruttanken till hälften och 
starta omrörning. Skaka dunken med Botiga väl och tillsätt 
korrekt dos av Botiga, fyll upp resterande mängd vatten 
och ev. blandningspartner. Behåll omrörningen igång tills 
sprutarbetet är färdigt. Använd den färdiga sprutvätskan 
så snart som möjligt efter framställningen.
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Användningsvillkor Botiga 

Gröda Syfte
Behandlings-
utrustning/

metod
Utvecklingsstadium/

säsong (min-max)
Max antal

behandlingar/
år

Behandlings-
intervall (dagar)

Karenstid 
(dagar)

Max dos  
vid varje 

behandling

Fodermajs Mot örtogräs Bomspruta BBCH 12–18 1 0,5 l/ha

Rengöring av sprututrustningen
Efter behandling rengörs sprutan grundligt med rent vat-
ten och tankrengöringsmedel, t ex. All Clear Extra. Se till 
att slangar och munstycken sköljs igenom. Spruta ut tvät-
tvätska på behandlad gröda. Rengör ej sprututrusningen i 
närheten av vattendrag och förhindra förorening via avrin-
ning från gårdsplaner och vägar.
Efterföljande gröda
Efter normal skörd av en Botiga-behandlad majsgröda bör 
efterföljande gröda sås tidigast 4 månader efter behand-
ling. Spannmål och gräs kan sås på hösten efter lättare jord-
bearbetning. 
Vid sådd av vårraps krävs plöjning till 20 cm före sådd. Vid 
vårsådd av majs, spannmål eller gräs är en lättare jordbe-
arbetning tillräcklig. 
Efter normal skörd av en Botiga-behandlad majsgröda rekom-
menderas det inte att sätta/så sockerbetor, ärter, åkerböna, 
sallad, kål och andra grönsaker som efterföljande gröda.
Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar, skyddskläder, och ögonskydd ska användas 
vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skydds-
kläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk 
för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra häl-
soskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsva-
rande skydd.

Resistenshantering
Botiga innehåller de aktiva substanserna pyridat och 
mesotrion. Pyridat tillhör HRAC grupp C3. Mesotrion till-
hör HRAC grupp F2. Risken för resistens anses mycket liten.
Att behandla ofta på samma fält med produkter som inne-
håller aktiva substanser inom samma kemiska familj eller 
samma verkningssätt kan leda till att ogräset får en mot-
ståndskraft.
För att minska risken för att utveckla en motståndskraft 
rekommenderas att man alternerar eller associerar produk-
ter, på samma fält, som innehåller aktiva ämnen bland olika 
kemiska familjer eller har olika sätt att agera (från en annan 
kemisk HRAC grupp), inte bara inom en växtsäsong utan 
även i växtföljden.
Ytterligare villkor för användning
Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare 
användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de 
ger minst motsvarande skydd.
Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas 
vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skydds-
kläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk 
för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra häl-
soskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsva-
rande skydd.
Arbetskläder, (som täcker armar, ben och bål), ska använ-
das vid återinträde i behandlade områden under de första 
13 dygnen efter behandling. Andra hälsoskyddsåtgärder 
får användas om de ger minst motsvarande skydd.


