
Svartskurv kan under våte og kjølige forhold
skade eller ødelegge groene og føre til
redusert og ujevn spiring, dårligere avlings-
kvalitet og lavere utbytte.

n Monceren og Prestige har god virkning
     mot svartskurv og gir bedre etablering
     og jevnere knollstørrelse

Angrep av sikader og lus fører til at potetene
modner for tidlig og at stivelsesinnholdet
går ned. 

n Prestige er effektiv mot skadeinsekter og
     anbefales der det er årvisse angrep av
     potetsikader

n Lang virkningstid gir beskyttelse et godt
     stykke utover sommeren

n Husk at redusert dose gir 
     kortere virkningstid

Velg riktig beising av settepotetene 
Spar tid - Tjen penger

    

n Bedre kvalitet og høyere utbytte ved beising med Monceren eller Prestige
n Lang virkningstid mot insekter – riktig dose Prestige gir god beskyttelse
n Uavhengig av beiseteknikk – Monceren og Prestige gir samme gode effekt uansett

SVARTSKURV

Forsøk med Monceren og Prestige har
vist at man oppnår det samme gode
beiseresultatet uavhengig av hvilken
beiseteknikk som blir brukt. Det betyr    at
man kan bruke den teknikken som passer
best hos den enkelte.

INSEKTER

    



STRATEGI MOT SVARTSKURV OG INSEKTER I POTET

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

TIPS FOR BEISING AV SETTEPOTETER

n Ved beising må potetene være friske og frie for jord slik at produktet kommer i god
     kontakt med knollene

n Ved beising med Prestige i beiseanlegg innendørs må potetene tørke godt opp før
     videre lagring

n Det er en fordel å beise settepotetene før lysgroing slik at man får best mulig fordeling
     av produktet og unngår mekaniske skader på groene

n Når det beises ved setting anbefales det å bruke 2 dyser per rad

Prestige

Lus, sikader,
koloradobiller samt
sideeffekt på teger og
smellerlarver

Ingen effekt mot insekter

Monceren FS Monceren DS

Sykdom

Skadedyr

Dosering 600 ml per tonn

Beiseteknikk I beiseanlegg innendørs eller ved setting

600 ml per tonn 2 kg per tonn

Ved setting

Væskemengde Rullebord/spinning disk: 
Minst 1 liter væske per tonn

Beising i setter (Viby/Wassén):
2-4 liter per tonn

Hardi-teknikk: 30-40 liter per tonn 
(ca. 6/7 liter per daa)

________________

Svartskurv


