
70-100 ml Fenix + 10-15 g Sencor per dekar

Sprøyt rett etter setting og før duken legges.
Helst på fuktig jord. Husk å lufte ved høy
temperatur. 

130-150 ml Fenix + 15-20 g Sencor per dekar

Sprøyt rett etter setting og gjerne på fuktig
jord. Ved behov kan behandling med Sencor
gjentas 1 gang frem til potetene er ca. 5 cm.

Fundamentet mot
ugras i potet

n Bred effekt – god virkning mot de vanligste ettårige ugrasartene
n Jord og bladvirkning – virker også på ugras som spirer etter sprøyting
n Timing er avgjørende – større ugras krever høyere dose

UNDER PLAST/FIBERDUK

n God jordfuktighet sikrer optimal virkning av både Fenix og Sencor
n Dose må tilpasses jordtype og ugrasstørrelse
n Høy temperatur gir raskere virkning, det bør derfor være over 6 °C 
n Unngå å sprøyte ved nattefrost og ved melding om kraftig regn
n Unngå jordarbeiding etter sprøyting

FRILAND

    

Fenix og Sencor kan blandes med Centium der svartsøtvier er problematisk. Erfaringer
har vist at Centium kan forsterke effekten av Sencor. Ved blanding bør derfor vurdere om
Sencor dosen bør reduseres noe.



EFFEKTSKJEMA FENIX OG SENCOR

Effekt av Fenix og Sencor er avhengig jordfuktighet, ugras type og størrelse. 

ETTERFØLGENDE KULTURER

Det frarådes å dyrke grønnsaker og korsblomstrede fôrvekster der Sencor er brukt i tidlig
potet samme år.  Se etiketten for mer informasjon om etterfølgende kulturer.

Kontakt din rådgiver eller gå inn på www.cropscience.bayer.no for mer informasjon.

Kostnad vanlig takst

BAYER AGRO NYHETER
Hold deg oppdatert i sesongen,
les våre nyhetsbrev.

Skann koden eller send en SMS
med teksten BAYER NYHET til 2201

Kostnad vanlig takst

BAYER AGRO APP
Få informasjon, nyheter og
hjelp med Bayers app

Skann koden eller send en SMS
med teksten BAYER APP til 2201

Før potetene spirer Etter spiring

Fenix 
150 ml

Sencor
20 g

Fenix 150 ml + 
Sencor  20 g

Sencor 20 g +
Titus 2-3 g

Balderbrå

Då 

Gjetertaske

Hønsegras

Jordrøyk

Klengemaure

Linbendel

Meldestokk

Oljevekster

Pengeurt

Smånesle

Svartsøtiver

Rødtvetann

Tungras

Vassarve

Vindelslirekne

Åkerstemor

Åkersvineblom

Knereverumpe

Markrapp

Tunrapp

100-90 %
virkning

89-75 %
virkning

74-50 %
virkning

<50 %
virkning


