
Med TomboTM har 
örtogräs, åkerven,
kvickrot, och flyghavre 
inte en chans
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TomboTM innehåller den helt nya aktiva 
substansen aminopyralid, pyroxsulam, 
som finns i BroadwayTM, och florasulam, 
sedan tidigare känd från bl.a. PrimusTM.

Tombo är en bredspektraprodukt för 
användning på våren i höstvete, råg-
vete, råg  och vårvete. Tombo bekäm-
par gräsogräs som åkerven, kvickrot, 
flyghavre m.fl. samt örtogräs inklusive 
blåklint, snärjmåra, åkerbinda, målla 
baldersbrå, viol, veronika, vallmo m.fl. 
Tombo har även en viss effekt på rot-
ogräs som tistel, molke och gråbo.

Tombo är inte beroende av temperatur 
vid behandlingstillfället vilket innebär  
att ogräsbekämpningen i höstsäd 
kan starta relativt tidigt då framförallt  
gräsogräsen fortfarande är små och 
lättbekämpade.

Tombo är en bra produkt i en resistens-
strategi då aminopyralid är en resistens- 
brytare på örtogräs, bl.a. baldersbrå, 
blåklint och vallmo. Tombo tas upp pri-
märt genom bladen och kan därför an-
vändas på alla jordarter.

Tombo används i höstvete, råg och råg-
vete från tidigt på våren fram till 2-nod-
stadiet, växtstadie BBCH 20-32. Tombo 
används i vårvete fram till 2-nodstadiet, 
växtstadie BBCH 13-32. Det skall alltid 
tillsättas 0,5 l/ha PG26N oavsett dos 
Tombo.

Efter en gröda behandlad med Tombo 
är det möjligt att utan begränsning-
ar odla, majs, stråsäd, oljeväxter och 
gräs – var dock uppmärksam på andra 
begränsningar rörande andra grödor, 
halm och stallgödsel innehållande halm 
från gröda behandlad med Tombo.

• Tombo bekämpar effektivt allt örtogräs åkerven,  
 kvickrot och flyghavre på våren.

• Kan användas från 5°C

• Regnfasthet efter 1 timme

• Används alltid tillsammans med PG26N

• Förebygger och bekämpar resistenta örtogräs

• Kan användas på alla jordtyper
Den breda gräs- och  
örtogräsprodukten

Med TomboTM får örtogräs, åkerven, 
kvickrot, och flyghavre inte en chans

Rekommendation för Tombo

Blåklint Flyghavre Baldersbrå

PG26N - Mängden av PG26N justeras i förhållande till vattenmängden. Vid vat-
tenmängder under 100 l/ha tillsätts 0,25 l/ha PG26N och vid vattenmängder över 
100 l/ha tillsätts 0,5 l/ha PG26N. 

Baldersbrå X X

Blåklint X X

Flyghavre X X

Förgätmigej X X

Harkål X X

Kvickrot X X

Snärjmåra X X

Spillpotatis X X

Spillraps X X

Svinmålla X X

Tistel X X

Trampört X X

Vallmo X X

Våtarv X X

Åkerbinda X X

Åkermolke X X

Åkersenap X X

Åkerven X X

Åkerviol X X

Vårvete
150 g/ha 

+ 0,5 l/ha PG26N

Höstvete, råg, rågvete 
200 g/ha 

+ 0,5 l/ha PG26N
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Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. 
Observera alla varningsfraser och symboler. Dow AgroSciences är medlem i Svenskt Växtskydd.
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