Mot ogräs på våren i ditt vete och rågvete

Specialisten på kvickrot
Mycket god effekt på flyghavre och losta
Stark även på bland annat snärjmåra och åkersenap

Allmänt

Monitor är ett ogräsmedel med bred effekt på såväl örtogräs som gräsogräs. Produkten innehåller innehåller 80
vikts % Sulfosulfuron och används på våren i höst- och vårvete samt i rågvete efter uppkomst. Tack vare att Monitor är utformat som ett ”minigranulat” dvs en granulerad produkt som är lättupplöslig i vatten, ger den minimalt
med damm vid användning. Monitor kan användas även vid insådd av fångröda av rajgräs, ängsvingel, vit- och
rödklöver. Sprutning kan göras före sådd av fångrödan eller efter fångrödans uppkomst, dock tidigast i
1 bladstadiet. Dosering 18,75 g/ha.
Bäst effekt av behandlingen få under goda tillväxtförhållanden, varmt väder och god jordfuktighet. Om ogräsen
är under god tillväxt nås god effekt även vid lägre temperaturer, dock ska behandling undvikas vid risk för nattfrost.

Behandling, tidpunk och ogräs

Långvarigt torra väderförhållanden under en period före eller efter behandling, kan ge en lägre effekt. Monitor
kan användas från tillväxtens början hos grödan fram till andra nodstadiet. Optimal behandlingstidpunk är när
de flesta ogräsarterna befinner sig i 2-4 bladstadiet. Flyghavren ska behandlas i flyghavrens 1-3 bladstadium.

			

Gräsogräs

Mycket god effekt >90%		
God effekt 70-90%
Åkerven				Sandlosta
Ängsgröe			Kvickrot*
Flyghavre
Spillkorn
Luddlosta

Örtogräs
Mycket god effekt >90%		
God effekt 70-90%
Oljeväxtarter			Dån
Lomme				Kamomill		
Snärjmåra			Baldersbrå
Åkersenap			Förgetmigej		
Våtarv				Åkerbinda
Penningört

*En kombination med Glyfosat på hösten och Monitor på våren ger dig > 90% effekt på kvickrot

Rekommendationer

Normal dosering är 20 g Monitor per ha i 100-250 liter vatten för effekt på de arter som nämns till höger under
”mycket god effekt”. För att uppnå 70-75% effekt på arterna under ”God effekt” ska dosen normalt vara 12,5 g/ha x
2 behandlingar.
Monitor ska alltid användas tillsammans med ett icke-joniskt vätmedel.
Rekommenderad dosering är 1-2 dl vätmedel/ 100 liter vatten
(högre dosering under torra eller sämre tillväxtbetingelser).

Använd alltid skyddsmedel med försiktighet. Läs alltid
etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler. Medlem i
Svenskt Växtskydd.

