PREPARAT

REG NR

KLASS

VERKSAM SUBSTANS

2L

Fluroxipyr - 1- metylheptylester 288 g/l

20180816

Godkända växtskyddsmedel.
Tomahawk 200 EC

5236

Mot örtogräs på golfbanor. Max 1 behandling per år. Maxdos 1,8 l/ha. Godkänt t.o.m 2022-12-31.

TOTALBEKÄMPNINGSMEDEL
Roundup Ultra

3937

2L

Glyfosat ( isopropylaminsalt )

Försiktighet vid bekämpning i närhet av sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Mot ogräs och annan vegetation: Godkänt t.o.m 2018-12-31.
Max 1-3 behandlingar/år, maxdos vid varje behandling: 4 l/ha. Totala maximala dosen för inte överskrida 12 l produkt/ha och odlingssäsong			

Roundup Max

4466

2L

Glyfosat (ammoniumsalt)

OBS: har utgått och får inte längre användas eller lagras! Produktgodkännandet upphörde 2016-10-01. Produkten fick överlåtas av innehavaren samt av andra
t.o.m. 2017-03-31 och lagras, bortföras och användas t.o.m. 2018-03-31.

GODKÄNDA FUNGICIDER
Amistar

4219

Medallion TL

5075

2L

Azoxystrobin 250 g/l

				

2L

Fludioxonil 125 g/l

Banner Maxx

5074
2L
Propikonazol 156 g/l
Verkningssätt: Systemiskt verkande även vid lägre temperaturer, rekommenderas vid marktemperaturer över +6 grader C
Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdox 3 liter/ha och tillfälle

Banner Maxx II

5440

2L

Propikonazol 162 g/l

		

Headway

5076
2L
Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l
Verkningssätt: Systemiskt verkande, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C. Max 4 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3 liter/
ha och tillfälle. Produktgodkännandet upphörde 2017-06-01. Produkten får ej lagras, bortskaffas och användas efter 2018-11-30

Headway

5294
1L
Propikonazol 104 g/l, Azoxystrobin 62,5 g/l
Verkningssätt: Systemiskt verkande, rekommenderas vid marktemperaturer över +10 grader C. Max 2 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn, maxdos 3
liter/ha och tillfälle. Produktgodkännandet upphörde 2018-03-01. Produkten får ej lagras, bortskaffas och användas efter 2019-08-31

Instrata Elite
5466
2L
Difenoconazol 80 g/l; fludioxonil 80g/l
Verkningssätt: Kontakt och systematiskt. Mot svampangrepp på greener och tees. 1 behandling per säsong, maxdos 3 l/ha. Godkänt t.o.m 2019-10-31
Exteris Stressgard

5461
2L
Fluopyram 12.5 g/l; trifloxystrobin12.5 g/l
Verkningssätt: Systemiskt. Mot snömögel på tee, green och krage. Max 2 behandlingar, > 14 dagar mellan behandling, max dos 10 l/ha.Godkänt t.o.m 2019-07-01

Heritage

5361
2L
Azoxystrobin 50 vikt %
Verkningssätt: Systemiskt. Heritage är godkänt mot svampangrepp på golfbanor och andra gräsbevuxna idrottsanläggningar.

Heritage är godkänt t.o.m 2022-12-31 under följande villkor: Maxdos 0.5 kg/ha, högst 2 behandlingar per år och minst 14 dagar mellan behandling

GODKÄNDA TILLVÄXTREGLERARE
Clippless NT

5320

2l

Trinexapak (etylester) 120g/l

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett. Godkänt t.o.m 2019-04-30. Får
användas mellan 1 mars - 30 nov, max 40 appliceringar/år, max intervall 7 dagar, max dos 0,4 l/ha, totalt max 16 per säsong.

Primo Maxx

5004

2L

Trinexapak (etylester) 121g/l

För tillväxtreglering på golfbanor och andra idrottsanläggningar belagda med gräs. Rekommenderad dos och frekvens för respektive yta, se etikett samt rekommendationer
utifrån gjorda försök med produkten. Max 15 behandlingar/år, behandlingsintervall 14 dygn. Max dos vid varje behandling: 3,2 l/ha, totalt max 16 l/ha per säsong

Primo Maxx II

5410

2L

Trinexapak (etylester) 116g/l

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Rekommenderad dos och frekvens för green. För tee, fairway och semi ruff se etikett. Godkänt
t.o.m 2019-04-30. Får användas mellan 1 mars - 30 nov, max 40 appliceringar/år, max intervall 7 dagar, max dos 0,4 l/ha, totalt max 16 l/ha per säsong.

GODKÄNDA BIOLOGISKA VÄXTSKYDDSMEDEL				
Binab TF WP

4420		

Trichoderma polysporum, T. atroviride

Binab Golf respektive Binab Golf svampdödaren. Förebyggande. Produkten används under perioder och på ytor med högre risk för svampangrepp
behandlingsintervall 21-30 dagar, maxdos vid varje tillfälle: 0.6 kg/ha Sprutråd: Binab Golf: 0,6 kg/ha i 600 liter vatten. Eftervattna vid behov. Binab Golf Svampdödaren:
0,2 kg/0,1 ha i 200 liter vatten. Eftervattna vid behov.

Trianum-P

5041		

Trichoderma harzianum stam T-22

				

Mycostop

4295		

Streptomyces griseoviridis stam K61

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor (under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label).
Mer information: Behandling vid temperatur över +15C. Årligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 400 g/ha, max antal
behandlingar 5 per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28.				

Prestop

4934		

Gliocladium catenulatum J1446

Mot svampangrepp på golfbanors kortklippta gräsytor ((under 15 mm). Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (tidigare Off label).
Mer information: Behandling vid temperaturer mellan 5C och 15C. Årligen återkommande behandling endast på greenområden. Maxdos per behandling: 1 kg/ha, max
antal behandlingar 5 per år, behandlingsintervall (dygn) 21-28. 				

GODKÄNDA INSEKTICIDER
Merit Turf

4803

2L

Imidakloprid 0,5vikt%

Mot larver av trädgårdsborrar och harkrankar på golfbanor. Efter spridning måste produkten vattnas ner med 5-10 mm vatten. Max 1 behandling/år. Maxdos/behandling 30
kg/ha. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Får inte användas där bin aktivt söker efter föda. Avlägsna eller
täck över bikupor under behandling. Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs.

Merit Turf

5366

2L

Imidakloprid 0,5vikt%

Mot larver av trädgårdsborrar och harkrankar på golfbanor (Green,Tee, Fairway). Får användas Mars till juli, Efter spridning måste produkten vattnas ner med 5-10 mm vatten. Maxdos/behandling 30 kg/ha. Godkänd t.o.m 2023-07-31. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Får inte
användas där bin aktivt söker efter föda.

”För mer information, se bekämpningsmedelsregistret hos kemikalieinspektionen; www.kemi.se ”Vid all bekämpning gäller att vindanpassat skyddsavstånd skall bestämmas med hjälp av ””Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd
vid användning av lantbruksspruta med bom”"Rekommenderad dos: se produktens etikett, vid blandning av preparat hänvisas till företagens rekommendationer.

GODKÄNDA HERBICIDER						

