


Boscalid
Boscalid tillhör gruppen SDHI och är ett systemiskt
och translaminärt svampmedel, för användning
mot svampsjukdomar i raps och rybs. I plantan på-
verkas svampen strax efter infektion har skett,
sporspridning och vidare tillväxt av svampen för-
hindras. Därmed förhindras även utveckling av
mycel och sporer av de svampsjukdomar som den
är verksam mot. De delar av bladet som inte träf-
fas kommer att skyddas genom systemisk och
tranlaminär effekt efter behandling.

Pyraklostrobin
Pyraklostrobin tillhör gruppen strobiluriner. Pyra-
klostrobin är inte systemiskt, men fördelas ändå ef-
fektivt i växtvävnaden utan att behöva absorberas
i växtens saftström. Förutom att ha en bra effekt
mot ett brett antal svampsjukdomar har pyraklo-
strobin och boscalid också ett antal väl dokumen-
terade fysiologiska effekter, vilket i vissa fall har en
positiv effekt på skörd / kvalitet - även utan an-
grepp av svampsjukdomar.

Boscalid och pyraklostrobin ökar produktionen av antioxidanter och därmed stresstoleransen mot t.ex.
torka och ozon samt stärker växtens naturliga försvarsmekanismer (immunförsvar).

Användning
Tillredning
Fyll spruttanken till 1/2 - 3/4 delar med rent vatten
och starta omrörningen. Tillsätt produkten / pro-
dukterna. Tillsätt resterande mängd vatten. Under
hela tiden beredning och sprutning pågår ska om-
rörningen vara igång.

Vattenmängd
Använd mängd vatten bör vara 200 - 400 l/ha, det
är klart rekommendabelt att använda minst 200
l/ha för jämn täckning och tillräcklig nedträngning
i beståndet.

Blandbarhet
Pictor Active är blandbart med de flesta ogräs-,
insekts- och svampmedel som finns på svensk
marknad. Läs alltid etiketterna före blandning.
Pictor Active kan blandas med formulerade bor,
magnesium och manganprodukter.

Regnfast
Pictor Active är regnfast 3 timmar efter behand-
ling.

Förvaring
Pictor Active skall lagras i frostfritt utrymme i
obruten och oskadad förpackning.

Pictor®Active
Pictor Active innehåller två aktiva substanser som kompletterar varandra på bästa möjliga sätt. Formu-
leringen av Pictor Active är utvecklad speciellt för användning i raps, och säkrar maximal fördelning och
upptag. Pictor Active är ett säkert skydd mot bomullsmögel (Sclerotinia) och svartfläcksjuka (Alternaria)
i oljeväxter. Dessutom ger AgCelence jämnare mognad och bättre stresstolerans. Små mängder av aktiv
substans tas upp via bladen och förflyttas en kortare sträcka i plantan. Huvuddelen av aktiv substans fast-
nar utanpå plantan, för att på bästa sätt skydda mot sporinfektioner under lång tid. Pictor Active är
utvecklat för att ge lång verkningstid och har en flexibel behandlingstidpunkt.

Rekommendation / Raps och rybs
Mot bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum),
svartfläcksjuka (Alternaria spp.).

� Flexibel användning (BBCH 60 - 69)
� Enkelbehandling 0,7 - 1,0 l/ha (BBCH 63 - 69)
� Delad behandling 0,7 och 0,3 l/ha (intervall minst 7 dagar)
� Delad behandling 0,5 och 0,5 l/ha (intervall minst 7 dagar)

Optimal behandlingstidpunkt är i
BBCH 65. Vid högt smittotryck eller
hög risk för angrepp av bomulls-
mögel upprepa behandlingen efter
10 -12 dagar. Den totala mängden
som används i grödan får inte över-
stiga 1 l/ha. Sprutintervallet mellan
behandlingarna, minst 7 dagar.




