Moxa®
Moxa är en tillväxtregulator i stråsäd och i
gräsfrö för utsäde
Minskar risken för liggsäd
Möjliggör att skörden kan säkerställas
Stärker strået så att pollinering av gräs till utsäde
underlättas

Allmän information
Användningsområde
För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre. För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde.
Registreringsnummer
5319
Verksam beståndsdel
Trinexapak 250 g/l
Behörighetsklass
2L
Klassificering/
Varning/GHS02; H226/GHS07; H319, H332, H335/
märkning
GHS09; H411.
Förpackning
5l
Lagring
Frostfritt
UPMA
–
Registreringsinnehavare
Globachem NV

Verkningssätt

Blandbarhet

Moxa är ett emulsions-koncentrat som innehåller 250 g/l
trinexapac-ethyl. Det är en tillväxtregulator som verkar stråförkortande, vilket ger mindre liggsädesbildning och hjälper
därmed till att säkerställa skörden. Produkten får användas
i alla typer av vete (inkl. durumvete), korn, havre, råg och i
gräsfröodling. Moxa tas upp i blad och stam och transporteras till tillväxtpunkterna där den hämmar bildningen av
gibberelinsyra. Detta påverkar celltillväxten med ett kortare och mer robust strå som följd.

Vid blandning med triazolhaltiga svampmedel kan effekten
av Moxa förstärkas varför doseringen av Moxa kan minskas med ca: 20 %.

Grödspecifika rekommendationer
Gröda
Vete (höst- och vårvete)
Korn (höst- och vårkorn)
Råg och Rågvete
Havre

Användning
Moxa skall användas på en aktivt växande gröda i god kondition med tillgång till vatten och näring. Bäst effekt uppnås
vid behandling av torra växter vid hög ljusinstrålning (klar
himmel eller lätta moln). Optimal temperatur vid behandling är 10 °C, men produkten kan användas från 8–24 °C.

Alternativ 1:
En behandling
Dos l/ha
0,2–0,4
0,4–0,6
0,4–0,6
0,3

Alternativ 2:
Två behandlingar*
Dos l/ha
2 x 0,15
2 x 0,30
2 x 0,25
2 x 0,15

0,4–0,8

2 x 0,40

Gräsfrö till utsäde
*Minsta behandlingsintervall är 7 dagar.

Begränsningar
Undvik vindavdrift till omgivande grödor.
Behandla inte efter regn då grödan är blöt.
Behandla inte efter frost eller då frost förväntas.
Behandla inte vid temperaturer över 24 °C.
Behandla inte stressade grödor som drabbats av syrebrist,
sjukdom, insektsangrepp eller frostskador.

Undvik överlappning.
Lämna gärna en obehandlad yta på minst 25 m2 i fältet för
att kontrollera effekten av preparatet.
Vattenmängd Använd Moxa i minst 100 l/ha vatten. Öka
vattenmängden med grödans storlek för bättre täckning.

Ytterligare villkor för användning

Moxa är regnfast efter 2 timmar.

Vid hantering av produkten ska skyddshandskar och ögonskydd användas.
Vid hantering av sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar användas.

Användningsvillkor Moxa
Syfte

Behandlingsutrustning/metod

Utvecklingsstadium/säsong
(min–max)

Max antal
behandlingar/år

Korn, råg och
rågvete

Stråförkortning

Bomspruta

BBCH 25–39

2

Minst 7

0,6 l/ha

Vete

Stråförkortning

Bomspruta

BBCH 25–39

2

Minst 7

0,4 l/ha

Havre

Stråförkortning

Bomspruta

BBCH 25–32

2

Minst 7

0,3 l/ha

Gräsfrö till utsäde

Stråförkortning

Bomspruta

BBCH 31–49

2

Minst 7

0,8 l/ha

Gröda
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Behandlings- Karenstid
intervall dagar
dygn

Max dos
vid varje
behandling

Kommentar
Totala maximala dosen får inte överskrida 0,6 l produkt/ha och säsong.
Totala maximala dosen får inte överskrida 0,4 l produkt/ha och säsong.
Totala maximala dosen får inte överskrida 0,3 l produkt/ha och säsong.
Totala maximala dosen får inte överskrida 0,8 l produkt/ha och säsong.

Läs alltid etiketten före användning

