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Rådgivning:

Vi er medlem af

Aventrol®

• Beskyt din rapsmark mod dryssespild

• Sprede-klæbemiddel baseret på naturlige ingredienser

• Perfekt makker til Glyfonova® 450 Plus og andre Glyphosat-produkter

• Hold skulpen lukket - helt ind i skærbordet

• Hurtigere optørring efter regn

• Strategisk høstplanlægning



Anvendelse:
Aventrol® beskytter mod tab af frø 
fra rapsskulper i modningsfasen i 
vår- og vinterraps afgrøder. 
Aventrol® kan med fordel også 
anvendes i forbindelse med ned-
visning af raps og kan uden proble-
mer tankblandes med både Glyfon-
ova® 450 Plus og NovaBalance®. 

Aventrol® er et derivat af naturlig 
fyrretræsharpiks, der anvendes til 
forbedring af effekten ved anvend-
else af plantebeskyttelsesmidler.

Aventrol® polymiseres efter ud-
sprøjtning, og danner herved 
en blød, elastisk og åndbar film. 
Denne tynde elastiske film sørger
for, at sprøjtevæsken fanges og
fastholdes på bladet. Samtidig 
beskyttes planteværnsmidlet mod 
skadelig nedbrydning fra UVstråling 
og varme.

Virkemåde:
Ved anvendelse i blanding med 
planteværnsmidler giver Aventrol® 
en forbedret indtrængning og 
dermed en forbedret effekt på 
skadevolderen. Aventrol® har in-
gen effekt på skadevolderen alene.

Scan koden og læs mere om 
Aventrol®

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

Nedvisning og minimering af spild i
vinterraps ved sen høst

DOSERING: 0,8 - 1,0 l/ha. Læs altid etiketten før anvendelse.

AKTIVSTOF: 960 g/l Pinolene

FORMULERING:  Flydende, EC formulering

EMBALLAGE: 10 l emballage.

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2013 
Tabel 12, side 169. 
Figuren gengiver brutto/nettomerudbytter 
og indeholder statistik i form af LSD.

Reg. varemærker:
Cheminova A/S: Glyfonova®
Nufarm Deutschland GmbH: Spodnam®
Aventrol Sarl.: Aventrol®

0,0 2,0 4,0 6,0

1,25 l/ha Spodnam®

3,0 l/ha Glyfonova® Plus + 1,25 l/ha Spodnam®

1,2 l/ha Aventrol®

3,0 l/ha Glyfonova® Plus + 1,2 l/ha Aventrol®

3,0 l/ha Glyfonova® Plus
LSD:
2,1 Hkg/ha

Netto ny afgift Bruttomerudbytte


