
Produktfakta Orius® 200 EW

Aktiv substans 200 g/l Tebuconazol

Användningsområde Vete, korn, råg, rågvete, havre raps,  
och gräsfrö

Tid för användning

Verkningsspektrum i raps
Höstanvändning för tillväxtreglering/ 
bättre vinterhärdighet och mot  
stjälkröta/phoma.
Våranvändning mot bomulsmögel,  
Alternaria spp och gråmögel.

Dos 0,425 - 1,25 L/ha

Godkänd  
behandlingstidpunkt BBCH 14-69

- Behandling i raps

Värt att notera
Orius® 200 EW  innehåller den  
beprövade aktiva substansen  
tebuconazol och är formulerad  
som ett praktiskt emulsionskoncentrat. 

Tack vare Orius® 200 EW systemiska 
egenskaper möjliggörs en snabb 
fördelning av produkten med 
transpirationsströmmen så att  
en snabb effekt uppnås.

nufarm.com/se

Verkningssätt 

På viktiga svampsjukdomar i raps, 
främst rothals – och stjälkröta (Phoma 
lingam) och bomullsmögel (Sclerotinia) 
uppnås en god kontroll med  
Orius® 200 EW. 

På hösten har Orius® 200 EW en 
tillväxtreglerande effekt som sänker 
tillväxtpunkten och ökar därmed 
vinterhärdigheten - samtidigt erhålls  
också effekt mot stjälkröta.

Vid behandling på våren med  
Orius® 200 EW fås en positiv  
inverkan på sidoskottsbildningen. 

Phoma: Bladsymptom i tidigt stadium                          

Bomullsmögel: Tidiga symptom

Orius® 200 EW

Följ oss på Instagram 
nufarm_sweden



Användningsområde 

Orius® 200 EW är en fungicid med ett brett 
användningsområde inom gruppen triazoler, 
med såväl förebyggande (skyddande) som 
stoppande (kurativ) effekt.

Läs alltid etiketten före användning. Växtskyddsmedel 
ska användas på ett ansvarsfullt sätt.Var uppmärksam 
på etikettens varningstext och symboler. Nufarm är 
medlem i Svenskt Växtskydd.

nufarm.com/se

Tillväxtreglering i höstraps

Behandling på hösten med Orius® 200 EW leder 
till att oljeväxtplantans ovanjordiska delar inte 
växer lika mycket, tillväxtpunkten hålls nere och 
istället stimuleras rottillväxten, vilket ger plantan 
bättre förutsättningar inför övervintringen. 

Vid vårbehandling kommer Orius® 200 EW 
att hämma den apikala dominansen i det 
utvecklingsstadie plantan befinner sig i  
som behandlingen sker.

Vid behandling i blom förflyttas delar av 
tillväxten till blommor på sidogrenarna.  
Även ljusinsläppet förbättras ner i beståndet  
och stärker plantan mot liggsäd.

1)  Hämmar gibberelinsyrasyntesen

2)  Blockerar apikal dominans

3)  Tillväxten flyttas från huvudskottet

5)  Stimulerar tillväxt av rötter

4)  Stimulerar tillväxt av  
sidogrenar           fler blommor            
fler skidor             fler frön!

Höstbehandling
0,425 L/ha

I blomning
Höstraps 1,25 L/ha
Vårraps 1,175 L/ha

Rekommendationer  
i raps 

Behandlings- 
tidpunkt Dosering

Stråstyrka   BBCH 14-20 0,425 L/ha

Tillväxtreglering/ 
Vinterhärdighet BBCH 14-20 0,425 L/ha

Rothals- och stjälkröta  
(Phoma)    BBCH 14-20 0,425 L/ha

Bomullsmögel  
(Sclerotinia)              BBCH 60-69

Höstraps  
1,25 L/ha
Vårraps  

1,175 L/ha

- Behandling i raps

Orius® 200 EW


