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Håll dina spannmålsfält rena från örtogräs

Eff ektiva ogräsmedel till din 
vår- och höstsäd - på våren



Det är avgörande för dina grödor och ditt skördeutbyte att ogräset bekämpas på det 
mest eff ektiva sättet. Detta gäller även i ditt vårkorn och vårvete. 

Läs här om Pixxaro™ EC och om varför detta unika ogräsmedel är det självklara valet i vårsäd.

Standardprodukt till din vårsäd, med bred och god eff ekt 
Pixxaro EC innehåller den aktiva substansen Arylex™ active 
samt det redan kända aktiva ämnet fl uroxypyr. Det ger dig 
möjlighet att eff ektivt bekämpa en lång rad av örtogräs i 
ditt vårkorn och vårvete. Det gäller bl.a. arter som snärjmåra, 
svinmålla, våtarv (inklusive resistent), nävor, plister, vallmo, 
dån och jordrök. Dessutom ger Pixxaro EC en snabbt synlig 
eff ekt på ogräset redan inom en kort tid efter behandlingen. 

Trygg ogräsbekämpning
Pixxaro EC kan användas redan tidigt på våren och ända 
fram till mitten av sommaren, vilket är en stor fördel.

En fl exibel blandningspartner som bekämpar resistens
Du kan också använda Pixxaro EC tillsammans med andra 
ogräsmedel och få en säker eff ekt mot t.ex. baldersbrå, 
spillraps och åkerviol. Medlet är också tillräckligt kraftigt för 
att eff ektivt kunna bekämpa resistenta arter som t.ex. våtarv.     
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Ogräsmedel til vårkorn 
och vårvete

Pixxaro EC – dina fördelar:

• Optimal standardprodukt till ditt vårkorn och vårvete
• Snabb synlig eff ekt på ogräs
• Bästa valet mot resistent våtarv
• Fritt val av efterföljande gröda.
• Regnfast efter bara 1 timme
• Kan användas från tidigt och till sent på säsongen
• ALS-fri lösning

Ogräsmedel: Pixxaro EC

Gröda: Vårsäd - vårkorn och vårvete 

Användningstidpunkt: Vår   

Tar du med Pixxaro EC i din vårstrategi, får du ett eff ektivt skydd även mot de mest besvärliga ogräsen.

på våren

Ogräs 0.125 l/ha 0.25 l/ha 0.35 l/ha

Baldersbrå - x x

Blåklint x xx xxx

Dån xx xxx xxx

Jordrök xxx xxxx xxxx

Förgätmigej - x xx

Korsört xx xx xx

Lomme xx xxx xxxx

Målla xx xxx xxxx

Näva-arter xx xxx xxxx

Pilört - - -

Plister xxxx xxxx xxxx

Raps - - x

Snärjmåra xxx xxx xxxx

Skatnäva xx xxx xxxx

Trampört - x xx

Vallmo xx xx xxx

Vildpersilja xx xxx xxxx

Våtarv xx xxx xxxx

Våtarv SU-resistent xx xxx xxxx

Våtarv ALS-resistent xx xxx xxxx

Åkerbinda x xx xxx

Åkersenap x xx xx

Åkerpilört - - -

Pixxaro™ EC, vårvete, vårkorn, eff ekt %

- = ingen eff ekt. x = 50-69%. xx = 70-84%. xxx = 85-94%. xxxx = >95%



Säker bekämpning av örtogräs i höstsäd på våren - oavsett temperatur.

Med Zypar bekämpar du enkelt och eff ektivt en lång rad örtogräs i ditt vete, råg, rågvete 
och korn. Läs mer om detta eff ektiva ogräsmedel här. 

Säker produkt mot ogräs i din höstsäd
Zypar™ innehåller den unika aktiva substansen Arylex™ active, 
samt fl orasulam. Båda säkrar en optimal eff ekt även vid låga 
temperaturer. Detta är en klar fördel för dig, eftersom det 
ger dig den största möjliga fl exibiliteten samtidigt med fl est 
möjliga spruttimmar med största möjliga eff ekt.

God eff ekt på de fl esta örtogräs - även resistenta 
Du kan använda Zypar för att få bukt med ett otal ogräsarter 
på dina fält, bland annnat baldersbrå, pilört, raps och 
snärjmåra - och mer svårbekämpade arter som näva, jordrök 
och vallmo. Även fl era SU-resistenta arter ger vika mot 
eff ekten av detta ogräsmedlet.

Inget behov av blandningspartnet
Zypar är speciellt eff ektivt mot örtogräs i din höstsäd vid 
vårbekämpning. Därför kommer du oftast att få en optimal 
bekämpning även utan att tillsätta andra produkter.

på våren

Örtogräskontroll 
i höstsäd

Zypar™ – dina fördelar kortfattat:

• Bekämpar eff ektivt örtogräs i din höstsäd på våren
• Snabb synlig ogräseff ekt
• Optimal eff ekt även under kalla förhållanden
• Förebygger och bekämpar SU-resistent vallmo och 

våtarv
• Fritt val av efterföljande gröda
• Regnfast efter endast 1 timme
• Kan användas från tidigt och till sent på säsongen

Ogräsmedel: Zypar™

Gröda: Höstsäd - vete, råg, rågvete och korn  

Bekämpningstillpunkt: Vår

Med Zypar kan du börja bekämpa tidigare än vad som varit möjligt hittills. Därför är det kraftiga ogräsmedlet det självklara valet för att följ upp höstbehandlingen 

i ditt höstspannmål.

Zypar™

Arylex™ active
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Ogräs 0.25 l/ha 0.5 l/ha 0.75 l/ha 1.0 l/ha

Baldersbrå xx xxx xxxx xxxx

Blåklint x xx xxx xxxx

Dån xxx xxx xxx xxxx

Jordrök xxx xxxx xxxx xxxx

Förgätmigej - x xxx xxx

Korsört x xx xxx xxx

Lomme xx xxx xxxx xxxx

Målla x xxx xxx xxxx

Näva-arter xxx xxx xxx xxxx

Pilört x xx xxx xxxx

Plister xxxx xxxx xxxx xxxx

Raps xx xxx xxx xxx

Snärjmåra xxx xxxx xxxx xxxx

Skatnäva x xx xxx xxxx

Trampört - x xx xxx

Vallmo x xxx xxxx xxxx

Vildpersilja xx xxx xxxx xxxx

Våtarv xxx xxxx xxxx xxxx

Våtarv SU-resistent xxx xxxx xxxx xxxx

Våtarv ALS-resistent - x xx xxx

Åkerbinda xx xx xxx xxxx

Åkersenap xxxx xxxx xxxx xxxx

Åkerpilört xx xxx xxx xxxx

Zypar, höstsäd, eff ekt %

- = ingen eff ekt. x = 50-69%. xx=70-84%. xxx=85-94%. xxxx= >95%



Med Pixxaro™ EC och Zypar™ får du de starkaste produkterna 
för bekämpning av  örtogräs på våren i både vår- och höstsäd. 
Den säkra effekten på ogräset beror först och främst på den 
unika sammansättningen med det den aktiva substansen 
Arylex™ active. 

Unik, modern 
ogräsbekämpning

Dina fördelar med att använda 
ogräsmedel innehållande 
Arylex™ active 
Effektivt skydd mot ogräs på dina åkrar

1. Du kan bekämpa och kontrollera ett brett spektrum av 
örtogräsarter i din stråsäd.  
Från de simplaste till de mest besvärliga. Från de största 
till de allra minsta. 

2. Du får kontroll över de mest ekonomiskt kostsamma 
ogräsarterna inklusive de mer svårbekämpade arterna. 

3. Du förebygger och bekämpar resistenta ogräs.  
Både nu och i det långa loppet. En utmaning som riktigt 
många kämpar med.

Lätt och flexibel hantering

1. Du kan behandla dina fält oberoende av temperatur, redan 
från tidig vår till början av sommaren. Din ogräsbekämpning 
fungerar oavsett om det är +2 °C eller +25 °C. Du bestämmer 
själv när behandlingen sker. Detta är en stor fördel i ett 
klimat som vårt, där temperatur och väder varierar mycket 
under våren. 

2. Du kan lätt anpassa behandlingarna till din drift och 
arbetsdag. 
Den unika verkningsmekanismen ger dig en hittills aldrig 
skådad flexibilitet. 

3. Du kan fritt välja vilken gröda du vill odla på fältet efter 
skörd. 
Detta ger dig möjlighet att välja vad som passar dig bäst 
i växtföljden. 

4. Du kan spruta dina fält även om ett oväder är på ingång. 
Medel som innehåller Arylex active tål regn redan 1 timme 
efter behandling.

Arylex™ active – unik sammansättning  
och verkningssätt

Arylex active tillhör gruppen arylpicolinater tillhörande 
de syntetiska auxinerna. Ämnet skiljer sig från andra 
auxinbildare genom att ha en bred effekt och inte vara 
temperaturberoende. Det ger dig ett otal fördelar.

Arylex™ active
OGRÄSMEDEL



Möt ditt lokala 
säljteam

Läs mer om Zypar™ och Pixxaro™ EC på vår hemsida corteva.se/produkter

Lovisa Bergkvist
Säljrepresentant

Tel.: 076-881 34 37

Darko Kosoderc
Säljansvarig Sverige

Tel.: 076-881 32 80
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