Säljs endast av Gullviks

Credit Xtreme

Marknadens högst koncentrerade flytande glyfosat
med 540 g/l och Dual- salt TechnologyTM
Den modernaste
glyfosatformuleringen
•
•
•
•

50

Högst koncentration 540 g/l glyfosat
Dual- salt technologyTM
Ett av marknadens bästa tillsatsmedel
Detta gör Credit Xtreme till en unik
formulering

CREDIT XTREME’s unika
formulering ger:

1

tim

•

50% högre koncentration, mindre
att hantera och lagra.
Snabbt upptag
Effektiv även vid hårt vatten (>50 dHo)
Bra även vid högt pH
Hög prestanda även under tuffa
förhållanden (kyla, värme, torka)

•
•
•
•

*DUAL-SALT TECHNOLOGY™

%

MARKNADENS HÖGST
LADDADE FLYTANDE
GLYFOSATFORMULERING
50% HÖGRE KONCENTRATION
ÄN STANDARD.

REGNFASTHETEN BÖRJAR
INTRÄDA EFTER 20 MINUTER
- HELT REGNFAST EFTER 1 TIMME

20

6

tim

JORDBEARBETNING OCH
SÅDD FRÅN 6 TIMMAR
FÖR ÖRTOGRÄS

Varje formulering är unik. I Credit Xtreme
kombineras kaliumsalt och isopropylaminsalt
tillsammans med ett av marknadens bästa
tillsatsmedel.
Detta ger många fördelar, t ex homogenare
sprutvätska, förbättrad viskositet (lätt,
att hälla pumpa och rengöra), bra droppstorleksfördelning och snabbt upptag.

48
tim

Följ oss på Instagram:
nufarm_sweden
nufarm.com/se

www.gullviks.se

JORDBERARBETNING OCH
SÅDD FRÅN 2 DAGAR
FÖR KVICKROT
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Credit Xtreme

Utvecklad med lantbruket i fokus
GODKÄNDA
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

KORTA FRÅGOR OCH SVAR VID
ANVÄNDNING AV CREDIT XTREME

MAX DOS VID
BEHANDLING L/HA

Före sådd / sättning

2.0

Efter sådd, före uppkomst

2.0

Ärter (BBCH 85-87 med avstrykare)

2.66

Hur länge ska jag vänta med
bearbetning / sådd?

Träda

3.33

•

4.0

•

Stubbåker
Slåtter- och betesvall för nedvissning

2.66

Punktbehandling av vall, gräsbevuxna
idrottsanläggningar och gräsmattor

5.33

Fruktodlingar

4.0

Andra användningsområden än övriga godkända där vegetation är oönskad (Endast enskilda växter på hårdjorda ytor)

2.0

Före plantering av skog på åkermark

4.0

Plantskolor

5.0

Banvallar / Järnvägar

4.0

Läs etiketten för detaljerad användning.

TACK VARE CREDIT XTREME´S UNIKA KOMBINATION
AV SALTER OCH TILLSATSMEDEL ÄR CREDIT XTREME EN
PRODUKT FÖR SVENSKA FÖRUTSÄTTNINGAR.
• F ormuleringen är rankad som #1 och har extremt bra
tankblandningsegenskaper.
•U
 tvecklad för krävande förhållanden
Kyla
Värme
Torka
Hårt vatten
Högt pH

CREDIT XTREME ÄR UTVECKLAD MED LANTBRUKET I
FOKUS FÖR HÖGSTA KVALITET, HÖG PRESTANDA
OCH HÖG FLEXIBILITET.
• F ormuleringen i CREDIT XTREME gör upptaget i plantan
snabbt men skonsamt, detta möjliggör en snabb och effektiv
systemisk transport med en förbättrad ogräsbekämpning
över tid.
•H
 ög prestanda vid alla spruttillfällen, hela odlingssäsongen.

CREDIT XTREME är registrerat varumärke för Nufarm
Läs alltid etiketten för användning
Nufarm är medlem i Svenskt Växtskydd

Säljs endast av Gullviks www.gullviks.se

För örtogräs kan bearbetning sådd göras
efter 6 timmar.
Efter behandling av kvickrot kan
bearbetning / sådd göras efter 2 dagar.

Hur mycket vatten bör jag
använda vid behandling?
En hög koncentration av Credit Xtreme i
sprutvätskan är gynsamt för behandlingen.
En vattenmängd per hektar på 100 - 150 liter
rekommenderas.
Vatten-mängden kan minskas till 70 liter/ha.
Max vattenmängd är 200 liter/ha.

Ska jag behandla på
morgonen eller kvällen?
Från dagg är alltid bättre än mot dagg, dvs bättre
att köra på morgonen då daggen är avtagande
och behandlingen görs på torra blad, än att kör
på kvällen då det kan vara risk för daggbildning
under sprutarbetet.

Om det kommer regn direkt efter
behandlingen, måste jag köra igen?
CREDIT XTREME har en regnfasthet på 1 timme,
det betyder att regn 1 timme efter behandlingen
under normala förhållanden inte påverkar
resultatet.
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CREDIT XTREME har en regnfasthet på 1 timme,
det betyder att regn 1 timme efter behandlingen under
normala förhållanden inte påverkar resultatet.

CREDIT XTREME är registrerat varumärke för Nufarm
Läs alltid etiketten för användning
Nufarm är medlem i Svenskt Växtskydd
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HUR MYCKET VATTEN BÖR JAG
ANVÄNDA VID BEHANDLING?

En hög koncentration av Credit Xtreme i
sprutvätskan är gynsamt för behandlingen.
En vattenmängd per hektar på 100 - 150 liter
rekommenderas.
Vatten-mängden kan minskas till 70 liter/ha.
Max vattenmängd är 200 liter/ha.

SKA JAG BEHANDLA PÅ
MORGONEN ELLER KVÄLLEN?

Från dagg är alltid bättre än mot dagg, dvs
bättre att köra på morgonen då daggen är
avtagande och behandlingen görs på torra
blad, än att kör på kvällen då det kan vara
risk för daggbildning under sprutarbetet.

