
Harmony® Plus SX® Ogräsmedel
En äkta lösning för ett bra resultat!
Mot ogräs i odlingar nedan. Endast vårbehandling. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
VETE - KORN - HAVRE - RÅG - RÅGVETE

REGISTRERINGSNUMMER 5431

VERKSAMT ÄMNE 333 g/kg tifensulfuronmetyl + 
167 g/kg tribenuronmetyl HRAC Grupp B

FORMULERING Vattenlösligt granulat (SG) med SX® teknologi

BEHÖRIGHETSKLASS 2L

INNEHÅLL 250 g

Harmony® and SX® are trademarks of FMC Corporation or an affiliate.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING 

Restriktioner och anmärkningar
Kontrollera effekten av behandlingen genom att lämna en obe-
handlad yta på minst 25 kvadratmeter i fält.

Omsprutning/Omsådd
Har stråsäden behandlats med Ally® Class 50 WG, Ratio®

Super SX®, CDQ™ SX®, Harmony® 50 SX®, Express® 50 SX® 
eller Harmony® Plus 50 SX® så avråds omsprutning med dessa 
preparat. Vid omsådd på ett fält som behandlats med
Harmony® Plus 50 SX® kan endast stråsäd sås. Använd inte Ally® 
Class 50 WG, Ratio®Super SX®, CDQ™ SX®, Harmony® 50 SX®, 
Express® 50 SX® eller Harmony® Plus 50 SX® i den omsådda 
stråsädesgrödan. Harmony® Plus 50 SX® skall inte användas med 
mer än 20 gram per gröda.

Ljusfärgning
Under vissa förhållanden kan en ljusfärgning uppträda efter 4-5 
dagar och försvinner efter 10-12 dagar.

Stråförkortning
Viss stråförkortning kan ibland uppkomma.

Ogräsarternas känslighet och dosering
Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behand-
lingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter 
detta stadium kan dock ge tillfredsställande effekt, särskilt
på de arter som står under «känsliga ogräs». Se etiketten.

ANVÄNDNINGSVILLKOR 

En sammanfattning av de godkända användningsområdena för 
Harmony® Plus 50 SX® följer i tabellen längst upp på nästa sida.  
Observera att hela bruksanvisningen för produkten ska följas.

Övriga villkor
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av 
Säkert växtskydds «Hjälpredan vid bestämning av anpassade 
skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom» (Villkoret är till för att 
skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet).
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av 
produkten (Andra hälsoskyddande åtgärder får användas om de 
ger minst motsvarande skydd).

VERKNINGSSÄTT 
 
Harmony® Plus 50 SX® är en systemisk herbicid. De flesta 
förekommande örtogräs i stråsäd bekämpas effektivt. Tillväxten 
av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och 
andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttagas inom 1-3 
veckor. De flesta motståndskraftiga ogräsarter som inte bekäm-
pas undertrycks kraftigt av Harmony® Plus 50 SX®. 
Harmony® Plus 50 SX® är ett bladverkande medel därför bör 
ogräsen vara uppe vid behandlingstillfället. Ogräseffekten 
minskar när ogräsen är i knoppstadiet.
Temperaturen bör vara ca 10 °C för bästa ogräseffekter. 
Sprutning under mycket torra betingelser kan försämra resultatet 
varför en morgonbehandling gärna med dagg rekommenderas 
för att säkerställa en god effekt på bl.a. svinmålla.



GRÖDA TIDPUNKT UTV. 
STADIUM

MAX ANTAL 
BEH.

DOS MAX 
G/HA ANMÄRKNINGAR

Höstsäd: 
Korn, råg, vete, rågvete

BBCH 20-39
Endast vårbehandling 1 20 g/ha

Användning får även ske i
stråsäd med insådd av vall.
Dosen ska anpassas enligt
instruktionerna nedan.

Vårsäd: 
Korn, havre, vete BBCH 12-39 1 15 g/ha

Användning får även ske i
stråsäd med insådd av vall.
Dosen ska anpassas enligt
instruktionerna nedan.

Stråsäd med 
gräsinsådd

Gräsinsådden 1 blad 
Från stråsädens

BBCH 39 
Endast vårbehandling

1 15 g/ha Dosen ska anpassas enligt
instruktionerna nedan.

Insådd av gräs
Gräsinsådder kan behandlas insåningsåret och Harmony® Plus 
50 SX® doseras på samma sätt som vårstråsäd utan insådd. 
Gräsinsådden bör dock ha minst ett blad vid behandlingstillfället. 
Ängssvingel är den känsligaste gräsarten och kan påverkas men 
har i försöken återhämtat sig. All behandling skördeåret avrådes.

Vätmedel
0,5 dl/100 l vatten el, typ nonjoniskt vätmedel rekommenderas 
alltid då Harmony® Plus 50 SX® används ensamt.

Höstsäd, våren Bäst effekt erhålls tidigt på våren så snart ogräsen börjat växa och temperaturen är 10 °C.

Vårsäd, 
fastmarksjord

Bäst effekt erhålls om ogräsen är i hjärtbladsstadiet, första örtblad vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 
bladsstadium.

Vårsäd, 
mulljordar

Bäst effekt erhålls om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2-4 örtblad, 
vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium. Behandla ej för tidigt på mulljord.

Behandlingstidpunkt
Harmony® Plus 50 SX® kan sprutas fr.o.m. stråsädens 2-bladsstadium.

SKANNA FÖR ATT FINNA ETIKETT OCH 
SÄKERHETSDATABLAD PÅ FMCAGRO.SE 


