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Halauxifenmetyl och aminopyralid
• Båda nya aktiva substanser inför 2017
• Halauxifen-metyl=Arylex™

• Arylex™ i: Zypar och senare efter säsong Pixxaro EC
• Aminopyralid i :Mustang Forte, Lancelot & Tombo
• Båda i HRAC-grupp O
• Enbart örtogräs



Zypar - plister

Foto: David Flod



Zypar - blåklint

Foto: David Flod



Höstbehandlat
+

100 g Broaway + PG26N
26 april

Höstbehandlat
+

0,75 Zypar
26 april

Foto: Rikard Andersson



Hur frekvent i fältråden HIR Skåne

Genomgång av de fältråd som dokumenterats i våra ”Mina 
sidor” under perioden 15 mars till 15 juni.

• Åtminstone 7 av oss har rekommenderat Zypar i grödorna 
höstvete, rågvete, höstkorn, vårkorn och vårvete.

• Stora flertalet i höstvete som vårkomplettering

• Från oss 7 har ca 35 rekommendationer innehållit Zypar



Tidpunkter, doser och ogräs
• Första rekommendationen 24 mars och sista 9 juni
• Doser från 0,4 till 1 l
• I blandning med exempelvis Broadway, Hussar, Express, 

CDQ eller DFF, men ofta även som singelprodukt.
• Typiska arter där vi valt Zypar – blåklint, näva, baldersbrå, 

vallmo, dån, målla, jordrök, vildpersilja
• Sviktande i några fall mot blåklint och näva, men överlag 

nöjda med effekterna.



Kommentarer kring Zypar & blåklint

Zypar har jag använt en del med bra resultat. 
Främst för att stärka effekten mot blåklint. Har 
kört 1,0 l i både vete och höstkorn, blåklinten i 
tidig knopp men bra effekt.



Blåklint – ett kostsamt ogräs
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Effekt blåklint 8 veckor, % Skörd, hkg/ha

L5-3021, Mjölby 2017

C C ACD AB A

Skörd obehandlat 65,4 hkg/ha

Obehandlat 24 % marktäckning, varav 20 % blåklint



Zypar och övriga ogräs

Kunderna nöjda med produkten eftersom 
effekten kommer snabbt, inte hört någon 
negativt rent praktiskt



Kommentarer kring aminopyralid



Missfärgningar Mustang Forte

Foto: Hanna Johansson



Tack!


