Flexibel placering i sprutprogrammet
Säker effekt mot bladmögel och brunröta
Snabbt regnfast

PRODUKTINFORMATION

EGENSKAPER

 Verksamt ämne:		
amisulbrom 200 g/liter

 Verkningssätt:			
kontaktverkande

 Förpackning:			
5 liter

 Regnfasthet:			
regnfasthet uppnås efter intorkning
(1-2 timmar)

 Dosering:			
0,5 liter/hektar
 Vattenmängd:			
200-400 liter/hektar
Behandling får ej ske senare än
7 dagar före skörd.

ANVÄNDNING
Leimay som en del i bekämpningsprogrammet tillsammans med
andra preparat.

Leimay är ett nytt preparat mot potatisbladmögel som utvecklats av
det japanska företaget Nissan Chemicals.

Gullviks ingår i Bröderna Berner AB och är Sveriges ledande företag
när det gäller växtskydd. Bröderna Berner AB är ett helägt dotterbolag
till Berner Aktiebolag med sitt huvudsäte i Helsingfors.

Under kraftig tillväxt och
vid högt sjukdomstryck är
behandlingsintervallen 5-7 dagar.
Under slutet av säsongen och
vid normalt sjukdomstryck är
behandlingsintervallen 7-10 dagar.
För att undvika uppkomsten
av resistenta stammar av
potatisbladmögel används Leimay
i högst tre (3) efterföljande
besprutningar och totalt i högst sex
(6) besprutningar per säsong.

 Snabbt regnfast
Leimay är regnfast omedelbart när sprutvätskan har torkat på bladet,
vanligtvis inom 1-2 timmar efter besprutning. Det verksamma ämnet tas upp
av växtens vaxlager och är därför skyddat från avrinning samt verksamt trots
att det har regnat.
 Förhindrar vidarespridning av sporer i beståndet
Leimay förhindrar effektivt groning av sporer, frigörelse av nya svärmsporer
samt deras rörelseförmåga. Tack vare dessa egenskaper kan man stoppa
smittospridningen i blasten, men också få utmärkt skydd mot brunröta.
 Utmärkt effekt mot bladmögel och brunröta
Leimay har under flera år varit i officiella försök i bl a Sverige, Finland och Lettland.
Leimay har visat sig ha utmärkt effekt mot både bladmögel och brunröta i dessa försök.
I diagrammen nedan syns ett medeltal av resultaten från de fem försök som utfördes av SLU under 2006-2007.

Förslag till bekämpningsprogram
BLOCK 1
Skydd av nytillväxt

BLOCK 2
Bladmögelskydd

BLOCK 3
Brunröteskydd

1.
2.
3.
4.

5.

9.
10.
11.
12.

Leimay 0,5 l/ha
Epok 0,5 l/ha
Leimay 0,5 l/ha
Proxanil 2,0 +
Ranman Top 0,25 l/ha

6.
7.
8.

Proxanil 2,0 +
Ranman Top 0,25 l/ha
Proxanil 2,0 +
Ranman Top 0,25 1,6 l/ha
Revus 0,6 l/ha
Ranman Top 0,5 l/ha

Revus 0,6 l/h
Ranman Top 0,5 l/ha
Leimay 0,5 l/ha
Ranman Top 0,5 l/ha

Om smittotrycket är högt kan alla besprutningar i blocken utföras, men om smittotrycket är lägre kan man utelämna någon
behandling. Resistenshanteringsregler för Leimay och Ranman Top: högst tre (3) efterföljande besprutningar, totalt högst sex (6)
besprutningar per säsong.

