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Side 1

Focus Ultra
®

Suverænt det stærkeste middel
til bekæmpelse af rajgræs i kartofler

Ubehandlet

Focus Ultra 1,5 l/ha
+ Dash (3 uger efter
behandling)
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Side 2

Kartofler er en åben afgrøde, så rajgræs og andre grove græsser
kan hurtigt få overtaget.

Anvend Focus Ultra og undgå græsukrudt i dine kartofler.
Græsukrudt bekæmpes ved 1-4 blade
Særligt i sædskifter med rajgræs til frø kan rajgræs blive et stort problem i kartofler. Specielt
rajgræsser vokser hurtigt, og konkurrerer kraftigt mod kartofler, og skal derfor bekæmpes tidligt.
Ved at lade det største græsukrudt få 3-4 blade, når det senere fremspirede græsukrudt at komme
frem til behandlingstidspunktet. Eneste undtagelse er ved kvikbekæmpelse hvor bedste effekt
opnås når kvikken har 4- 6 blade.

Dosering:
Rajgræs og andet græsukrudt*:
1-2 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash
Stort græsukrudt* eller kvik:
2-2,5 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash
* Ingen eller lav effekt mod enårig rapgræs,
væselhale, rødsvingel og stivbladet svingel.

Systemisk fordeling
af aktivstof i planten
(her kvik).

Sådan virker Focus Ultra!
Focus Ultra er meget effektiv mod
rajgræs og andre grove græsser*.
Hjerteskuddet bliver gulfarvet og
slipper fæstet inde i planten. Man kan
let trække de nyeste blade op af bladskeden, næsten uden modstand.
Den ”porrehvide” del får et mat og
brunligt skær.

Læs mere på agro.basf.dk eller kontakt:
Jesper Kystgaard / 40 71 84 32
Jakob Skodborg Jensen / 40 16 81 63
Just Bach Andersen / 24 81 30 07

Græs behandlet med Focus Ultra. Bladet
i vækstpunktet er misfarvet, og kan nu let
trækkes op.

BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København V, Danmark
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.

