FS 250

DS 12,5

Prestige er væk, og hvad gør du så?

Monceren
er svaret!

FS 250

DS 12,5

Derfor er Monceren svaret
SIKKERT MERUDBYTTE
En effektiv bejdsning giver et sikkert merudbytte.
Forsøg viser, at et merudbytte på 20-40 hkg er
almindeligt. Hertil skal så lægges en stigning i
stivelsesindholdet på 0,5 %, samt mindre risiko
for deforme og grønne knolde.

FORDELE
Høj effekt og højere udbytter
Højere stivelsesprocent
Færre grønne og deforme knolde
Ingen lugt og smag efter bejdsning
Meget skånsom mod kartoflerne

Sund kartoffelmark uden rodfiltsvamp
Bejdsning af læggekartoflerne sikrer udbytte og
kvalitet. Rodfiltsvamp er kendt af de fleste kartoffelavlere som en svampesygdom, der årligt vender
tilbage med varierende styrke.
Rodfiltsvamp medfører ofte forsinket fremspiring i
forhold til sunde planter. Et andet resultat af angreb
er flere grønne og deforme knolde, lavere udbytte og
lavere stivelsesprocent.
Sund
kartoffelplante

Værd at vide om Monceren
		

Monceren FS

Monceren DS

Sygdomme

Rodfiltsvamp

Rodfiltsvamp

Skadedyr

Ingen effekt

Ingen effekt

Formulering

Flydende

Pulver

Indhold

250 g pencycuron /l

125 g pencycuron /kg

Dosering

Maksimalt 1,8 l/ha

Maksimalt 6 kg/ha

Væskemængde

Hardi-anlæg 60-70 l/ha
Rullebord 0,6-1 l/t kartofler

Pulver

Klaus Jakobsen
Sjælland og øerne
24 29 99 71

Monceren FS anvendes i
samme dosering som Prestige
Kartoflerne oversprøjtes under det frie fald fra
læggeren mod jorden. Udsprøjtning foregår med
specialudstyr (Hardi) påmonteret læggeren. Der
monteres to dyser pr. række.

Kvalitet af
Kun sundt læggemateriale, der er opbevaret under
læggekartofler optimale forhold, bør bejdses og anvendes til
		
læggemateriale

Spørg
din
konsulent:

Dårlig fremspiring
og udvikling af rodnet
pga. rodfiltsvamp

EGENSKABER
Optimal vedhæftning og farve
Nem rengøring efter brug
Ingen problemer med udsprøjtning
Kan anvendes i alt tilgængeligt udstyr
Ingen lugtgener

Ivan Kloster
Midt- og Nordjylland
24 29 99 70

Kenneth Søbye
Fyn og Sydjylland
24 25 31 59

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom
på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

