
 
 
 
 
 

       

 

BEKÄMPNINGSMEDEL MOT FLYGHAVRE   24.5.2019 
 
I tabellen nedan finns Livsmedelsverkets sammanställning över de preparat som kan användas för 

bekämpning av flyghavre. Uppgifterna baserar sig på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes 

växtskyddsmedelsregister. Kontrollera de aktuella bruksanvisningarna och begränsningarna på 

Tukes sidor https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi . Följ alltid bruksanvisningarna. Anvisningarna finns 

också på försäljningsemballaget eller i marknadsförarens växtskyddsguide. Läs bruksanvisningarna 

noggrant och kom ihåg att kontrollera åkrarna efter bekämpningen.  

 
 

 
Handelspreparat 

 

Användningsändamål 

Bekämpning av flyghavre i spannmål  

Axial 50 EC  korn, vete, råg, rågvete 

Attribut 70 SG (effekt mot flyghavre 50–70%) höst- och vårvete 

Broadway (effekt mot flyghavre 70–84%) och Broadway 

Star 

råg, rågvete samt höst- och vårvete 

Maatilan Karbatsoni (originalpreparat Attribut 70 SG) höst- och vårvete 

Maatilan Pinoksadeeni  2 (originalpreparat Axial 50 EC) korn, vete, råg, rågvete 

Maatilan Pyroksulaami Duo I och Duo II (originalpreparat 

Broadway). Begränsning av upprepad användning. Effekt 

mot flyghavre i broddstadiet 70–84%. 

råg och rågvete, höst- och vårvete 

Maatilan S-Sulfuroni (originalpreparat Monitor)  höst- och vårvete, potatis 

 

Monitor  

 

höst- och vårvete, potatis 

 

Puma Extra  korn, vete, råg, rågvete 

 

Swipe korn, vete, råg, rågvete 

Tombo   höst- och vårvete, råg och rågvete 

  

Bekämpning av flyghavre i specialgrödor  

Agil 100 EC  bredbladiga odlingsväxter, bl.a. oljeväxter, potatis, sockerbeta, ärt, 

morot 

i bondböna endast Agil. Obs. karenstiderna 21–90 dygn 

Clamox endast för CLEARFIELD® hybrider av oljeväxter 

eller CLEARFIELD® rybs med tolerans mot imasamox 

användning i konventionell raps eller rybs, dvs. inte CLEARFIELD 

raps eller rybs, förstör växtligheten helt, används endast en gång 

under växtperioden   

Focus Ultra  

 

bredbladiga, bl.a. potatis, ärt, rybs, raps, sockerbeta samt plantskolor 

och barr- och lövträdsodlingar 

Obs. karenstiderna 21–56 dygn 

Fusilade Max  

 

under frukt- och prydnadsträd och buskar samt i utsädesodlingar av 

rödsvingel. Obs. karenstiderna 28–90 dygn  

https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/


 
 
 
 
 

Laser Ultra rybs, raps, socker- och foderbeta, rödbeta, majs, böna, ärt, broccoli, 

bryssel-, blom-, grön-, kina-, savoj- och foderkål, kålrot och rova, 

potatis, morot, lök, purjolök, lin, äppel- och päronodlingar, jordgubbe, 

utsädesodlingar av röd- och hårdsvingel samt utsädesodlingar av 

klöver och foderlusern. Obs. karenstiderna 21–56 dygn 

Maatilan Propafop och Maatilan Propafop I 

(originalpreparat Agil 100 EC) 

bredbladiga odlingsväxter, bl.a. oljeväxter, potatis, sockerbeta, ärt, 

morot 

 

 

Nervure ärt, bondböna, potatis, raps, rybs, sockerbeta, utsädesodlingar av 

klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kålrot, 

kummin, lin och jordgubbe. Obs. karenstiderna 35–90 dygn 

Pilot och Pilot Ultra (originalpreparat Targa Super 5 SC)  ärt, bondböna, potatis, raps, rybs, sockerbeta, utsädesodlingar av 

klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kålrot, 

kummin, lin och jordgubbe. Obs. inte för ärt som skördas med baljor, 

kummin får endast behandlas under såningsåret, jordgubbe får 

endast behandlas efter skörden. Lämpar sig på grund av den långa 

karenstiden inte för tidiga rybs- och rapssorter. Behandlad halm av 

rödsvingel får inte användas som foder. Obs. karenstiderna 35–90 

dygn 

Repex 5 l (originalpreparat Targa Super 5 SC). Observera 

den långa karenstiden och begränsningarna för olika grödor. 

ärt, bondböna, potatis, rybs, raps, sockerbeta, utsädesodlingar av 

klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kålrot, 

kummin, lin och jordgubbe 

Select  lök-, morots- och jordgubbsodlingar samt plantskolor för vedartade 

växter  

Select Plus  odlingar av kepalök, morot, sockerbeta, foderbeta, rödbeta, potatis, 

huvudkål, lin, rybs, raps, ärt, böna och jordgubbe. Obs. får inte 

användas för ärter som skördas färska. Karenstider 28–90 dygn. 

Stratos Ultra bredbladiga, bl.a. potatis, ärt, rybs, raps, sockerbeta samt plantskolor 

och barr- och lövträdsodlingar   Obs. karenstiderna 28–56 dygn 

Targa Super 5 SC (originalpreparat Pilot Ultra) ärt, bondböna, potatis, raps, rybs, sockerbeta, utsädesodlingar av 

klöver och rödsvingel, morot, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kålrot, 

kummin, lin och jordgubbe. Obs. inte för ärt som skördas med baljor, 

kummin endast under såningsåret, jordgubbe endast efter skörden. 

Lämpar sig på grund av den långa karenstiden inte för tidiga rybs- 

och rapssorter. Behandlad halm av rödsvingel får inte användas som 

foder. 

Zetrola bl.a. sockerbeta, foderbeta, rödbeta, potatis, ärt, bönor, rybs, raps, 

senap, lin, utsädesodlingar av rödklöver och rödsvingel. Obs. 

karenstiderna 30–90 dygn 

  

Bekämpning av flyghavre i annat område  

Glyfosatpreparat  

39 preparat, bl.a. Barclay, Bronco, Envision, Gallup , 

Glyfomax Bio, Glyfonova Bio, Rambo 360 S, Ranger XL, 

Rodeo XL, olika versioner av Roundup, Taifun osv.  

trädor, oodlade områden, trädgårdar, radmellanrum 

användning enligt anvisningarna för respektive  

preparat och förpackning. Beakta eventuella begränsningar för 

grundvattenområden och användning av halmen. 

 


