Växtskydd i kepalök
Behandlingstidpunkter
FENIX – mot ogräs
– Före uppkomst till BBCH 14 (4 blad)

LENTAGRAN WP – mot örtogräs

5

– Från BBCH 11 till 14 (1–4 blad)

4

– Karenstid: 56 dagar

3

2

SELECT – mot gräsogräs

1

– Från BBCH 12 till 45 (2 blad–50 %
lökstorlek)
– Karenstid: 40 dagar

SELECT PLUS – mot gräsogräs
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00

Före uppkomst

11

Första bladet synligt (> 3 cm)

49

– Från BBCH 12 till 45 (2 blad–50 %
lökstorlek)

SHIRLAN – mot lökbladmögel
– Från BBCH 40 till 48 (löken har börjar
svälla till 50 % av bladen lagt sig)

05

Rötter växer fram

15

Femte bladet synligt (> 3 cm)

09

Uppkomst, löken bryter genom markytan

41

Bladbasen tjocknar och förlängs

– Karenstid: 7 dagar

011

Bygelstadiet

47

70 % av lökstorleken är nådd. 10 % av bladen har böjt sig

012

Vimpelstadiet

49

Bladen är vissna och döda
Tillväxten är avslutad och löken är skördeklar

FAZOR – groningshämmare
– Då ungefär 10% av bladen har lagt sig
– Karenstid: 14 dagar
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Ogräsbekämpning i kepalök
FENIX

LENTAGRAN WP

SELECT PLUS OCH SELECT

– Basprodukt för ogräsbekämpning i kepalök

– Kontaktverkan på uppkommet ogräs

– Mot gräsogräs

– Ogräseffekt på flera olika ogräsarter bl a
svinmålla, snärjmåra, våtarv och penningört

– Spetsar till ogrässtrategin mot bl a nattskatta

– Effekt mot både kvickrot och vitgröe, men
även flera andra gräsogräsarter

– Går att blanda med andra herbicider som
t ex Lentagran WP

– Godkänd i flera olika grönsakskulturer som
t ex kepalök, purjolök, broccoli, blomkål,
vitkål och sockermajs

– Tillåten att använda i flera specialkulturer
som t ex kepalök, ärter, rödbetor, potatis och
jordgubbar

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar

Alternativ 1: 1 gång före uppkomst
Dos: 0,9 l/ha
Alternativ 2: 2 behandlingar från före uppkomst till
BBCH 14 (4 blad). Behandlingsintervall: 12 dagar
Dos: 0,45 l/ha
Alternativ 3: 3 behandlingar från före uppkomst till
BBCH 14 (4 blad). Behandlingsintervall: 7 dagar
Dos: 0,3 l/ha
I kepalök passar Fenix att användas med låga doser i
en strategi med andra herbicider som Lentagran WP
och Boxer
OBS Ovanstående alternativ får inte kombineras

Max 3 behandlingar från att lökens första blad är
3–4 cm
Dos: 0,5 kg/ha
Det är viktigt att löken har ett välutvecklat vaxskikt
och är i god tillväxt vid behandling

Select Plus: Max 1 behandling från BBCH 12–45 (2
blad till 50 % lökstorlek)
Dos: 2 l/ha
Select: Max 2 behandlingar från BBCH 12–45 (2
blad till 50 % lökstorlek)
Dos: 0,3–0,5 l/ha. Blanda alltid med lika del Renol
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