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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

Harass®

Sikker ukrudtsbekæmpelse i majs

• Letopløseligt minimiddel 
• Højkoncentreret (750 g/kg aktivstof) 
• Sikker effekt imod bl.a. storkenæb og korsblomstret ukrudt  
• Effektiv bekæmpelse af fuglegræs, hyrdetaske, kamiller, fersken-, snerle- og vejpileurt 
• Kan og må anvendes i sekvens med MaisTer® 
• Der går lang tid, før majs er i stand til at konkurrere imod ukrudt 
• Majs er følsom overfor konkurrence i etableringen.

Harass® er et letopløseligt minimiddel, der sikrer bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter i 
majs og øger effekten i det samlede program. 

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

FMC Agricultural Solutions
Genvej 2
DK-2970 Hørsholm
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Kilde: Agrofoto
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FMC Agricultural Solutions leverer innovative og omkostningseffektive løsninger til landbruget, som sikrer et højere udbytte og en bedre afgrøde kvalitet.
www.cheminova.dk

Harass®

Anvendelse
Harass® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i  
fodermajs.  

Virkemåde
Harass® er et systemisk virkende bladherbicid. Aktiv-
stoffet er et sulfonylurea-middel og virker som en ALS 
hæmmer. Det medfører, at planten ikke kan producere 
vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter på-
virkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå 
flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. 
Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste 
meristemer på planten, herefter spreder symptomerne 
sig til resten af planten. 
Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, 
men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses.

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.

Aktivstof
750 g/kg thifensulfuron-methyl

Formulering
Højkoncentreret og letopløselig vanddisperger-
bart granulat (WG)

Dosering
Harass® må anvendes med op til 3,75 g/ha, hvis 
der anvendes MaisTer® i ukrudtsbekæmpelsen. 
Harass® må anvendes med op til 7,5 g/ha, hvis 
der ikke anvendes MaisTer® i ukrudtsbekæm-
pelsen.

Emballage 
100 g emballage

Forsøg og resultater

Første sprøjtning Anden sprøjtning
Uden andre SU 7,5 g/ha Harass® * 0
Sekvens 1 3,75 g/ha Harass® Op til 

100 g/ha MaisTer®

Sekvens 2 3,75 g/ha Harass® + 
100 g/ha MaisTer®

Op til 
50 g/ha MaisTer®

Sekvens 3 3,75 g/ha Harass® + 
50 g/ha MaisTer®

Op til 
50 g/ha MaisTer®

Forslag til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs
T1 T2

Sprøjtestrategi 1 7,5 g/ha Harass® +  
0,5-0,75 l/ha Callisto®

0,5-0,75 l/ha Callisto® 

Sprøjtestrategi 2 3,75 g/ha Harass® + 
0,5-0,75 l/ha Callisto®

0,5-0,75 l/ha Callisto®+ 
75-100 g/ha MaisTer®

Sprøjtestrategi 3 3,75 g/ha Harass® + 
0,5-0,75 l/ha Callisto®+ 
75-100 g/ha MaisTer®

0,5-0,75 l/ha Callisto®+ 
35-50 g/ha MaisTer®

Sprøjtestrategi 4 3,75 g/ha Harass® + 
0,5-0,75 l/ha Callisto®+
35-50 g/ha MaisTer®

0,5-0,75 l/ha Callisto®+
35-50 g/ha MaisTer®

*: Tilsæt 0,15 l/ha spredeklæbemiddel til Harass® uden MaisTer®.   
Når Harass® blandes med MaisTer® følges blandingsanvisning på 
MaisTer® etiket.

Registrerede varemærker:
FMC: Harass®. Syngenta: Callisto®. Bayer CropScience: MaisTer®.

Hundepersille (2)
Rød arve (5)

Svinemælde (1)

Hyrdetaske (2)

Hvidmelet gåsefod (9)

Skærmvortemælk (2)

Burresnerre (2)

Håret kortstråle (1)

Blød storkenæb (1)

Rød tvetand (5)

Vellugtende kamille (3)Lugtløs kamille (4)

Natlimurt (2)

Vejpileurt (6)

Snerlepileurt (13)

Ferskenpileurt (3)

Alm brandbæger (1)

Sort natteskygge (4)

Ager svinemælk (1)

Fuglegræs (6)

Storkronet ærenpris (7)

Agerstedmoder (11)

7,5 g/ha Harass® 7,5 g/ha Harass® + spr/k Ref. Produkt 5,63 g aktivstof

Raps (4)
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Scan koden for at hente etiket og sikkerhedsdatablad.


