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Sprøjtefristen for Matrigon 72 SG er stadie
55, hvor blomsteranlæg på hovedskud er
synlige men lukkede og uden synlige gule
kronblade.

UDFORDRING
BIAVLERNE FINDER SMÅ, MEN MÅLBARE SPOR AF CLOPYRALID I
HONNING. GRÆNSEVÆRDIEN ER LIG MED DETEKTIONSGRÆNSEN,
OG DET BETYDER I PRAKSIS, AT HONNING MED FUND IKKE KAN
SÆLGES.
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SÅDAN GØR DU
Udfør sprøjtning mod kamiller om foråret i vinterraps så tidligt som muligt. Clopyralid er systemisk og
således bevægelig i planternes saftstrøm. Det formodes, at koncentrationen i pollen og nektar vil være
stigende med senere sprøjtetidspunkt.

Dunke med Matrigon gør tydeligt opmærksom på sprøjtefristen.

Bekæmp om muligt kamille med Belkar om efteråret eller Galera tidligt om foråret. En tæt og veletableret afgrøde har god konkurrenceevne over for kamille. Vurder derfor nøje behovet for bekæmpelse. Kan
sprøjtning helt undværes, eller er det tilstrækkeligt med en plet- eller randsprøjtning?
Galera skal anvendes senest i vækststadie 50 og afgrøden må ikke være stresset af næringsstofmangel,
vandlidende jord, skadedyr, nattefrost mv. Galera har i forhold til Matrigon 72 SG en bedre og mere
sikker effekt mod kamille.
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Vækststadie 50 er sidste frist for sprøjtning
med Galera. Knopperne er stadig dækket
af de nye blade.

Vær opmærksom på sprøjtefristen for Matrigon. Det er for sent at sprøjte, når de første blomsterknopper er synligt gule.

VIS HENSYN
Hold afstand til bistader. Vi kender endnu ikke den præcise spredningsvej for clopyralid til honning,
men det er godt landmandskab at holde nærområdet omkring bistaderne fri for clopyralid og andre
plantebeskyttelsesmidler.
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