
Foxtrot® Ogräsmedel
Garant för effektiv bekämpning av flyghavre
Mot ogräs i odlingar nedan. Endast för yrkesmässigt bruk. 

VETE - KORN - HÖSTRÅG - RÅGVETE

REGISTRERINGSNUMMER 4959

VERKSAMT ÄMNE 69,0 g/l fenoxaprop-P-ethyl
34,5 g/l safener HRAC Grupp A

FORMULERING Emulsion i vatten

BEHÖRIGHETSKLASS 2L

INNEHÅLL 5 L

Foxtrot® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING 

Behandlingstidpunkt
Foxtrot® användes höst eller vår, när grödan är i god tillväxt tidi-
gast i stadium DC 13, när gräsogräset är fullt uppkommit.
Vårkorn, höstkorn, råg och rågvete får inte behandlas senare än 
utvecklingsstadium DC 30.
Vårvete får inte behandlas senare än utvecklings stadium DC 32, 
höstvete får inte behandlas senare än utvecklingsstadium DC 37. 
Alla fält, även de som behandlats mot gräsogräs på hösten, bör 
kontrolleras noggrant avseende förekomst av gräs - ogräs tidigt 
på våren.

ANVÄNDNINGSVILLKOR 

Grödor
Foxtrot® får användas i vårkorn, vårvete, och höstsäd (höstvete, 
höstkorn, höstråg och rågvete) på våren, samt i höstvete, råg och 
rågvete på hösten.

Användningsområde och verksamhetsspektrum
Foxtrot® är ett systemiskt specialmedel för bekämpning av
flyghavre, åkerven och renkavle. Foxtrot® har ingen effekt på 
hjärtbladiga ogräs.

VERKNINGSSÄTT 
 
Foxtrot® tas upp av bladen och transporteras här ifrån till ogräs- 
plantornas tillväxtpunkter, där Foxtrot® påverkar fettsyrasyntesen, 
och uppbyggnad av cell membran stoppas.
Foxtrot® stoppar ogräsets tillväxt inom loppet av 2-3 dagar. De 
första synliga effekterna är ofta att plantorna får en brun-violett 
färg inom 7-10 dagar. Fullständig effekt erhålles inom 10-30 
dagar efter behandling.
Kyla, torka och andra faktorer som skapar dålig tillväxt av ren- 
kavle,åkerven och flyghavre kan ge nedsatt sluteffekt.

GRÖDA TIDPUNKT UTV. STADIUM
Höstvete BBCH 13-37

Råg och rågvete BBCH 13-30

Vårvete BBCH 13-32

Korn BBCH 13-30
Endast vårbehandling



GRÖDA ÅRSTID ÖGRAS DOS MAX 
L/HA

0,5 L/HA 
SUPEROLJA

Höstvete1, höstråg, 
rågvete Hösten

Renkavle2 0,8-1,03 l/ha Foxtrot

JA

Renkavle, åkerven 1,0 l/ha Foxtrot

Höstvete1, höstråg, 
rågvete, höstkorn Våren

Renkavle2 0,8-1,03 l/ha Foxtrot

Flyghavre, renkavle, åkerven 1,0 l/ha Foxtrot

Vårvete, vårkorn Våren
Renkavle2 0,8-1,03 l/ha Foxtrot

Flyghavre, renkavle, åkerven 1,0 l/ha Foxtrot
1) Använd max 1,0 l/ha Foxtrot® i höstvete och max 1,0 i övriga grödor
2) På hösten är optimal behandlingstidpunkt när grödan har två blad. Renkavle bör bekämpas både höst och vår i ett program med produkter som har olika 
verkningssätt.
3) Den högre dosen av Foxtrot® bär väljas vid ogynnsamma betingelser som:
- torrt väder med låg luftfuktighet
- kallt väder med liten tillväxt hos ogräset
- sen behandling, ogräset i DC 25-30.

Höstbehandling
Höstvete, råg och rågvete (ej höstkorn)
Renkavle och åkerven: När ogräsen har grott och har ca. 2 blad.
Vid höstbehandling bör dagstemperaturen vara över 5°C, och 
ingen risk för nattfrost får föreligga. Efter höstbehandling skall 
fältet inspekteras tidigt på våren för eventuella nygrodda eller 
överlevande gräsogräs.

Vårbehandling
Höstsäd
Renkavle och åkerven: Foxtrot® sprutas på våren så snart gräso-
gräset är i god tillväxt och det inte föreligger risk för nattfrost.
Flyghavre: Överlevande och nyuppkommen flyghavre bekämpas 
när nyuppkomna flyghavreplantor har nått utvecklings stadium 
DC 16, och är i god tillväxt och risk för nattfrost inte föreligger.

Vårkorn och vårvete
Flyghavre, åkerven och renkavle: Foxtrot® användes då gräso-
gräset är fullt uppkommet och vårsäden är i utvecklingsstadium 
DC 13-30. Optimal behandlingstidpunkt är vid kornets/vetets 
utvecklingsstadium DC 16-21.

Flyghavrebekämpning
Eftersträva att behandla när flyghavreplantorna är i god tillväxt 
och saftspända. Om det råder dåliga tillväxtbetingelser t.ex. 
under torrperiod, vänta med behandling tills flyghavreplantorna 
är i god tillväxt.
Undvik behandling under en frostperiod eller om det är risk för 
frost. Plantorna blir ofta försvagade, och behandling bör inte 
göras innan det är god tillväxt. Temperatur vid behandling bör 
vara mellan +5 till +20°C. Undvik behandling vid höga tempera-
turer. Bäst effekt uppnås på små flyghavreplantor.
Effekten avtar när flyghavreplantan uppnått DC 31 (1 nod).
Foxtrot® är regnfast efter cirka en timme.

Vallinsådd
Foxtrot® kan användas vid vallinsådd/fånggröda av engelskt/ 
italienskt rajgräs, röd- eller ängsvingel samt röd- och vitklöver.
Se etikett för bästa behandlingstidpunkt.

Antal behandlingar
Maximalt 1 behandling per gröda.

Dosering
Foxtrot® sprutas med 0,8-1,2 l/ha, beroende på gröda, be-
handlingstidpunkt, ogräsart och utvecklingsstadium. Höstvete 
får maximalt sprutas med 1,2 l/ha. Vårkorn, vårvete, höstkorn, 
höstråg och rågvete får maximalt sprutas med 1,0 l/ha. Under 
optimala sprut förhållanden och -teknik kan behovet anpassas 
efter vägledande översikt ovan.

Tillsatsmedel
Det skall tillsättas 0,5 liter Renol® eller liknande superolja/ ha. 
Används annan typ av olja/vätmedel följes doserings anvis-
ningarna för det medlets etikett.

Efterföljande gröda
Inga restriktioner.

SKANNA FÖR ATT FINNA ETIKETT OCH 
SÄKERHETSDATABLAD PÅ FMCAGRO.SE 


