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Gräsogräskontroll 

Örtogräskontroll

Åkerven, kvickrot, flyghavre, rajgräs, kärrgröe

Spillraps, lomme, målla, jordrök, snärjmåra, baldersbrå,  
förgätmigej, viol

Ta full kontroll över gräs- och ört- 
ogräs i ditt vete, råg och rågvete från 
tidig vår.

BroadwayTM Star är den nyaste med-
lemmen i den innovativa serien av 
bredspektraprodukter från Corteva 
agriscience. Den tillför en utomordent-
lig och enastående prestanda på vå-
ren mot de ekonomiskt viktigaste skör-
depåverkande gräs- och örtogräsen.

Broadway Star är mycket användar-
vänlig, lätt att använda och tillåter en 
flexibel växtföljd utan restriktioner för 
efterföljande gröda.

Broadway Star är registrerad för  
användning på våren och är effektiv 
tidigt på våren så fort ogräsen  
befinner sig i aktiv tillväxt. Denna  
möjliga tidiga behandlingstidpunkt  
ger den bästa effekten på alla  
ogräs och säkrar därmed optimal  
konkurrensförmåga åt grödan. Sikta mot stjärnorna när du vill bekämpa 

gräs- och örtogräs effektivt!
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Vårvete

BBCH 20-32 – 160-265 g/ha + PG26N*

BBCH 20-32 –150 g/ha + PG26N*

Höstvete, råg,  
rågvete

·  Utmärkt kontroll av nyckelgräsogräs 
som åkerven, kvickrot, flyghavre, 
sandlosta, rajgräs, kärrgröe m.fl.

·  Full kontroll av alla viktiga örtogräs 
som snärjmåra, baldersbrå, lomme, 
målla, dån, plister, åkerbinda, viol, 
veronika, våtarv m.fl.

·  Tillåter flexibel växtföljd

·  Inga krav på jordbearbetning.

·  Brett behandlingsfönster 
 fram t.o.m. BBCH 32.

·  Inget behov för blandningspartner.

·  Används alltid tillsammans med  
 PG26N.

·  Regnfasthet 1 timme.

·  Kan blandas med de flesta  
 växtskyddsprodukter inklusive  
 CCC i halv dosering. För specifik  
 rekommendation läs etiketten. 

Fakta Broadway Star Rekommendation Broadway Star
Höstvete, råg, rågvete: 200-265 g./ha. + PG26N*

Rekommendation Broadway Star
Vårvete 150 g./ha. + PG26N*

Gräsogräskontroll 

Örtogräskontroll

Åkerven, kvickrot, flyghavre, sandlosta, rajgräs, kärrgröe

Spillraps, snärjmåra, baldersbrå, lomme, målla, dån, jordrök,  
näva, förgätmigej, vallmo, trampört, åkersenap, plister, 
åkerbinda, viol, veronika, våtarv
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Aktivt innehåll: 
70,8 g./kg. pyroxsulam + 
14,2 g./kg. florasulam

Förpackningsstorlek: 1,06 kg.

*  Mängden PG26N justeras i förhållande till vattenmängd. Vid vattenmängder under 100 l./ha.  
 så används 0,25 l./ha. PG26N. Vid vattenmängder över 100 l./ha. så används 0,5 l./ha. PG26N.

Registrerade doser 
och tidpunkt



Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. 
Observera alla varningsfraser och symboler. Corteva agriscience är medlem i Svenskt Växtskydd.
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