Roundup Flex och Pod-Stik till din raps
En jämn mognad i ditt rapsfält är av större betydelse än någonsin tidigare. Aldrig tidigare har utbytet i
ditt rapsfält representerat ett större värde än de senaste åren. Därför är det av avgörande betydelse att
skörd och kvalitetssäkring blir den bästa möjliga.
VINSTER med Roundup Flex och Pod-Stik






Minskad bränslekostnad med ca 30-35 %
Minskad arbetskostnad
Lägre spill
Tröskkapaciteten ökar
Sparar även in på torkningskostnaden
Roundup Flex före skörd

Diagrammet visar rapsoljeskörd med Roundup Flex-behandling tidigt och sent
jämfört med rapshuggning tidigt och sent.

RÄTT TIDPUNKT för Roundup Flex
 Välj ett område i rapsfältet där det insamlas 20 rapsskidor
slumpmässigt utvalda i mellersta delen av rapsskidornas område.
 När minst 2/3 av fröna börjar bli brunfärgade, och som minimum
15 av de 20 insamlade skidorna är brunfärgade, är tiden för korrekt
behandling vid det tidiga skedet.
 Är majoriteten av området som vid punkt 2 kan behandling
ske inom 4-7 dagar. Om du är osäker om tidpunkten är
korrekt - upprepa bedömningen efter ca 5 dagar.
 Dos: 3,0 liter Roundup Flex + 1,0 liter Pod-Stik.
En av de många fördelarna med att använda original substansen Roundup
Flex till nedvissning är just kvalitet och säker verkan samt jämn mognad.
Roundup Flex-formuleringar har visat på 20-25 % bättre effekt än
vanliga glyfosatprodukter.

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.

FAKTA om att använda Roundup Flex till nedvissning av raps
 Behandling bör inte göras före det att den genomsnittliga
vattenhalten i fröna är mindre än 30 %.
 Använd denna moderna Roundup Flex-formulering för trygg
säker effekt i alla förhållanden.
 Använd högre doser där det också kommer att bekämpas
fleråriga ogräsarter.
 Använd vattenvolymer på 200-250 liter per hektar eller
fläktspruta för att säkerställa en god täckning av alla rapsskidorna.
 Använd alltid lågdriftsmunstycken med en droppstorlek av
medelstora till grova droppar för att undvika vindavdrift.
 Optimalt behöver man vänta 14 dagar efter en
Roundup Flex-behandling för att uppnå önskad effekt och verkan.
Bilden visar obehandlat till vänster och behandlat
med Roundup Flex till höger.

Pod-Stik minimerar drösningen i oljeväxter och
sparar dig flera hundra kronor per hektar
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FÖRDELAR med Pod-Stik










Minimerar drösning och spill före och under tröskning
Kraftig reduktion av skördeförluster
Resulterar i ökad mängd skördad vara
Lönsamhet med ca 500 kr per hektar
Påverkar inte grödans avmognad
Säkrare skörd även vid dålig väderlek
Innehåller vattenbaserade ”limkomponenter”
Påverkar inte fröets kvalitet negativt
Kom ihåg att rengöra spruta direkt efter utförd behandling

Använd Pod-Stik ca 2-3 veckor före skörd, när rapsen är ljusgrön och skidorna
går att böja som ett V eller ett U utan att spricka upp.

Gullviks ger dig råd!

Med Pod-Stik

