Saracen Delta
®

- får användas i höstsäd, vårvete,
vårkorn samt i gräsfrö till utsäde

Produktfakta

Saracen® Delta

Aktiv substans och
mängd substans

Saracen Delta: Florasulam 50g/l (4,13
vikt %) Diflufenikan 500 g/l (41, 3 % w/w)

Användningsområde

Höstvete, höstkorn, rågvete, råg,
vårvete, vårkorn och gräsfrö till utsäde.

Tid för användning

Vårbehandling, en gång
per gröda

Dos

75-100 ml/ha

Godkänd
behandlingstidpunkt

Höstsäd på våren: DC 20-29 75 ml/ha.
DC 30-32 100 ml/ha.
Vårvete och vårkorn: DC 12-29 75 ml/ha.
DC 30-32 100 ml/ha.
Etablerat gräsfrö till utsäde:
DC 20-29 75 ml/ha. DC 30-32 100 ml/ ha.

För bästa effekt

Gröda och ogräs i god tillväxt.
God markfukt ska eftersträvas.

Verkningssätt

Blad- och jordverkan

Regnfasthet

1 timme

Väderförhållanden

Användning från + 3 grader. Undvik behandling under perioder med nattfrost.
Viktigt att ogräsen är i god tillväxt.

Efterföljande gröda

På hösten kan sås höstsäd, raps och
gräsfrö. Omsådd kan endast ske
med vårvete, vårkorn, havre, majs eller
rajgräs.

nufarm.com/se

Värt att notera
Saracen Delta innehåller två olika verkningsmekanismer och tilllhör herbicidgrupperna B
och F1.
Produkten kan användas från 3 grader, men
det krävs ändå tillväxt i grödan. Den verkar
systemiskt med blad- och jordverkan på
ogräsen.

Strategier med Saracen Delta
75 ml Saracen® Delta +0,8-1 L MCPA
för att stärka upp mot målla, raps, senap.
MCPA ger mycket snabb effekt på mållans
blad som annars kan vara svår att tränga
igenom.
75 ml Saracen® Delta+ 10-15 g Nautius®
för att stärka upp mot bland annat plister

®
För mer information, www.nufarm.com/se

Saracen Delta
®

Effektschema
Ogräs

Ogräseffekt

Baldersbrå

•••

Blåklint

•••

Fliknäva

•••

Förgätmigej

•••

Dån

max 3-4 örtblad, 75 ml/ ha i vårkorn och vårvete

•••

Dån

(vid 100 ml/ha i höstsäd på våren)

•••

Harkål

•••

Kamomill

•••

Kornvallmo

•••

Korsört

••

Lomme

•••

Murgrönsveronika

•

Nattglim

•••

Nattskatta

•••

Penningört

•••

Raps

•••

Rödplister

•

Snärjmåra

•••

Svinmålla

••

Trampört

•/••

Trädgårdsveronika

••

Vägpilört

•

Våtarv

Saracen® Delta är ett örtogräsmedel som får
användas i höstvete, råg, rågvete, höstkorn,
vårvete, vårkorn och gräsfrövall till utsäde.

Verkningssätt
Kombinationen av de två aktiva substanserna
reducerar risken för att känsliga ogäsarter
utvecklar resistens mot Saracen® Delta.
Florasulam är en systemisk verkande
bladherbicid. Den aktiva substansen fungerar
som ALS-hämmare liknande sulfunylureamedlen
(SU-preparat). Floramsulam gör så att växten inte
kan producera viktiga aminosyror och tillväxten
upphör.
Diflufenican är en så kallad pyridincarboxamid
och tilhör gruppen av nicotinalider, som verkar
genom att den aktiva substansen inhiberar
carotenoidsyntesen i växterna. Carotenoiderna
är cellpigment, som ser till att de enskilda cellerna
förmår att absorbera energin som bildas vid
fotosyntes. Utan carotenoider bleks växten och
växtcellen kommer att dö. Diflufenican ger både
blad - och jordeffekt. Vid besprutning bildas en
film på jordytan från vilken den aktiva substansen
tas upp när nytt ogräs gror.

•••
••
•

Mycket god effekt
(91-100 %)
God effekt
(81-90 %)
Måttlig effekt
(70-80 %)

•••

Våtarv/SU resistent

•

Åkerbinda

•••

Åkerpilört

•••

Åkersenap

•••

Åkerveronika

••

Åkerviol

•••

®
Nufarm: Saracen Delta, MCPA. Rotam Agrochemical
Europe Ltd.: Nautius®

nufarm.com/se

Användningsområde

Läs alltid etiketten före användning. Växtskyddsmedel ska användas på ett
ansvarsfullt sätt.Var uppmärksam på etikettens varningstext och symboler.
Nufarm är medlem i Svenskt Växtskydd.

