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Side 1

Caryx

®

För säkrare övervintring och
bättre utveckling på våren
i din höstraps...

Obehandlat
Höst

Tidig vår

Behandlat

Obehandlat

Källa:
OS15-8420, 2006.
Halle Universitet,
höst 2008,
vår 2009.

Behandlat
Behandlat

Obehandlat

■ Bättre övervintring
■ Sänker tillväxtpunkten
■ Större rotnät- bättre vattenoch näringsupptag
Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före
användning. Observera alla varningsfraser
och symboler.
BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.
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Rekommenderad användning
■ Caryx kan användas på både hösten och på våren. Vid användning på hösten bromsas tillväxten,
varvid tillväxtpunkten blir så nära marken som möjligt. Kompakta och korta rapsplantor med låg
tillväxtpunkt är mindre utsatta för vind- och frostskador. En Caryxbehandlad höstraps kommer därHöst
med att ha en bättre chans att överleva ogynnsamma väderförhållanden under vintern och tidig vår.
■ Caryx har också genom innehållet av metkonazol, en sidoeffekt på Phoma (Leptosphaeria maculens)
vid behandling på hösten.
Vår

■ Vid användning av Caryx tidigt på våren ökar man sidoskottens tillväxt och minskar höjdtillväxten
på huvudskottet och därmed risken för att rapsen viker ned sig under förhållanden med snabb och
kraftig tillväxt. Genom att minska läggning av rapsen minskas också risken för spill vid skörd.

Caryx produktprofil
A.i.

30 g/l metkonazol + 210 g/l mepikvatklorid

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Dosering

Max 1,4 l/ha per behandling och per säsong (höst + vår)

Förpackning

5l

Registrerad
behandlingstid

Höstraps: BBCH 13- 59. Om 2 behandlingar ska göras,
ska den ena göras på hösten och den andra på våren.
Vårraps: 31-55. Max 1 behandling i vårraps.

Rekommenderad
behandlingstid

Höstraps Höstbehandling: BBCH 14-18 / 0,5- 0,7 l/ha
Vårbehandling: BBCH 31-39 / 0,7-1,0 l/ha
Vårraps Vårbehandling: BBCH 31-39 / 1,0-1,4 l/ha

Användning av Caryx
Höst

Vår

Blomningsperioden

Caryx 0,5 - 0,7 l/ha

Caryx 0,7-1,0 l/ha

Pictor Active
0,5 - 1,0 l/ha

14

18

Vinter

32

51

57
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