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Gir god beskyttelse av bladverket – Det 
er de grønne friske bladene som produserer 
kornavlingen. Det nye virkestoffet, Solatenol, 
sprer seg utover i hele bladet og gir langvarig 
beskyttelse. 

Beskytt bladene til rett tid – Soppsykdommene 
infiserer plantene i en fuktperiode og starter 
skaden før vi ser det på bladene. Derfor er det 
best å beskytte plantene ved soppvær. ELATUS™ 
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ByggbrunflekkByggbrunflekk
Hvetebladprikk
(S. nodorum)

StråknekkerStråknekker
Brunrust

Stråknekker

Hvedebrunflekk Mjøldogg

Gulrust

Grå øyeflekkGrå øyeflekk
Hvetebladprikk

(S. tritici)

Snerpsopp

Rust Mjøldogg

Bipolaris Fusarium
Fusarium

4 Svært god virkning. 3 God virkning. 2 Svak virkning. 1 Ingen effekt. 0 Ikke registrert bruksområde.

60 ml ELATUS™ ERA 67 ml ELATUS™ ERA

Spragleflekk/
Ramaluria

HVETEBYGG

Bruk ELATUS™ ERA i din første behandling. 
Det gir komplett beskyttelse mot samtlige 
bladflekksykdommer og rust.

ELATUS™ ERA 
– en ny æra innen soppbekjempelse

Kilde: Registreringsforsøk og veiledingsforsøk i Sverige og Finland

Hvorfor velge ELATUS™ ERA?

SOLATENOL™  75 g/l

Protiokonazol 150 g/l

ELATUS™ ERA INNEHOLD

ERA kan brukes fra begynnende strekning og fram til blomstring.   

Komplett beskyttelse mot alle de viktigste sykdommene – Det vide virknings-
spekteret og den sikre virkningen er bekreftet i forsøk og praktisk bruk i nordiske land.



Hensikten med soppbehandlingen er å holde 
bladene friske og aktive slik at de kan fortsette med 
å produsere avling. Soppangrep kommer med ulikt 
omfang hvert år og begynner skaden inne i bladet 
før vi kan se flekkene på utsiden. For å stoppe 
infeksjonen i rett tid gjelder det å være berett når det 
er vedvarende fuktig vær. Spesielt når det er fuktig 
og varmt, for da vokser soppene raskere og kan spre 
seg mer på kort tid.

Slik får du mest igjen for soppbehandlingen

Anbefalinger 

Latensperioden når soppen er usynlig for øyet

Periode der soppmidlet er mest effektivt

Septoria vokser best ved 15-20 grader og det tar 
omtrent 3 uker fra infeksjon til angrepet er synlig på 
utsiden av bladet. Gulrust utvikles raskt ved 10-15 
grader og bruker 12 dager fra infeksjon til angrepet 
blir synlig på utsidene av bladene. Soppen begynner 
skaden fra infeksjon skjer, derfor får man best effekt 
av behandling når man sprøyter før symptomene er 
synlige på bladene.

Periode der soppmidlet er mest e�ektivt

Latensperioden når soppen er
usynlig for øyet

Sporer lander på bladet Soppen sprer sine hyfer og går inn i bladet Soppen sprer seg inne i bladet Symptomer syns på bladet

Vekster Mål med behandlingen Dose Tidspunkt

Høsthvete Samtlige bladflekksopper, rust,  50-67 ml/daa BBCH 31-69, fra begynnende stråstrekning 

Vårhvete mjøldogg m.fl.  til avsluttet blomstring   

Rug 

Rughvete Aksfusariose Tilsett 20-30 ml Proline BBCH 65, full blomstring

Vårbygg Samtlige bladflekksopper,  50-67 ml/daa BBCH 31-59, fra begynnende stråstrekning   

Høstbygg mjøldogg, rust, ramularia m.fl.  til full skyting

Medlem av Norsk Plantevern Forening. 
Les og følg anbefalingene på etiketten.


