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FMC Agricultural Solutions

Foxtrot®

Effektiv bekæmpelse af flyvehavre

Kilde: Agrofoto

• Strategisk og langsigtet bekæmpelse af flyvehavre
• Skånsom overfor afgrøden
• Effektiv imod vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs
• Hurtig effekt
• Økonomisk i brug
• Sikker bekæmpelse
• Minor use godkendt i rajgræs, hundegræs og strandsvingel.

Foxtrot® er et selektivt, sikkert og økonomisk ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper flyvehavre og andre vanskelige ukrudtsarter bl.a. vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs.

Kontakt agronom Michael Rose
for yderligere information
+45 41 64 05 95
michael.rose@fmc.com

FMC Agricultural Solutions
Genvej 2
DK-2970 Hørsholm

Medlem af

FMC registrerede varemærker: Rubric® · Vendetta® · Zignal® 500 SC · Azaka® · Riza® 200 EC · Harass® · Reactor® 360 CS · Nuance® WG · Accurate® 20 WG · Foxtrot® · Glyfonova® 450 Plus ·
Saracen® · Saracen® Delta · Cuadro® NT · NovaBalance® · Centium® 36 CS · Novitron® · DAMTEC TM

www.cheminova.dk

UKRUDTSMIDDEL

FMC Agricultural Solutions

Foxtrot®
Anvendelse

Foxtrot® er et systemisk virkende specialmiddel til
bekæmpelse af flyvehavre. Foxtrot® har desuden nogen
effekt på agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs.

Virkemåde

Foxtrot optages af bladene og transporteres herfra til
ukrudtsplanternes vækstpunkter, hvor Foxtrot® påvirker
fedtsyresyntesen, hvilket bevirker, at opbygningen af
cellemembranen forhindres.
Formuleringen af Foxtrot® med en safener medfører, at
vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og
triticale ikke påvirkes af aktivstoffet.

Forsøg og resultater
Vindaks
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Rævehale, ager SU-res
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Rævehale, ager fop/dim-res
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Rævehale, ager (fop/dim+SU)-res
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Rævehale, ager
Rapgræs, enårig
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Rapgræs, alm.
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Hanespore, alm.
Kilde: PVO.
Brugers egen blanding.
Effekt af 1,0 l/ha Foxtrot ®
i vinterhvede om foråret.
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Flyvehavre
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Fakta om flyvehavre

Aktivstof
69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl og
safener Cloquintocet-mexyl 34,5 g/l

Bevaring af spireevne i jord: 8-10 år
Flyvehavrelovgivning: Har eksisteret siden 1956
Aktuel
lovgivning:

Formulering
Flydende, EC formulering

Reglerne findes i Bekendtgørelse nr. 864 af 10.
september 2009, som er ændret ved Bekendtgørelse nr. 664 af 17. juni 2010

Antal kontroller: 50-100 om året (2008-2012)

Dosering
0,8 - 1,0 l/ha

Nye anmeldelser: 38-60 om året (2008-2012)
Antal bøder: 14-31 (2008-2012)
Omfattet af krydsoverensstemmelse: Nej

Emballage
5 l emballage
Mindre anvendelse/MInor use:
Foxtrot® er godkendt til bekæmpelse af flyvehavre, almindeligt rapgræs, vindaks og agerrævehale i almindelig rajgræs, hundegræs og
strandsvingel til frøavl.

Jordtype:

Flyvehavre trives på alle typer jord

Udbredelse:

Tal fra 1980 siger, at Flyvehavre findes på 2040% af de danske landbrug

Spredning:

Flyvehavren spredes ved udsæd, gennem
foderkorn og halm, med mejetærskere og andet markudstyr og under transport af løst korn.
Flyvehavre kan således ofte findes ved vejsving,
hvor kernerne kan falde af transportvognene, og
under højspændingsledninger, hvor der efterlades fuglegødning.

Fremspiringsperiode:
Efterår/Forår. Trives godt i åbne området med lav konkurrence

Scan koden for at hente etiket og sikkerhedsdatablad.
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Krav til finformaling for uskadeliggørelse:
70% formalet mindre end 1 mm
Latinsk navn: Avena Fatua
Fatua:

www.cheminova.dk

Artsnavnet Fatua betyder fad eller smagløs, og
hentyder til de gastronomisk værdiløse kerner

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.

FMC Agricultural Solutions leverer innovative og omkostningseffektive løsninger til landbruget, som sikrer et højere udbytte og en bedre afgrøde kvalitet.

www.cheminova.dk
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