
Fakta om Boxer® i potet

Boxer har nylig fått bruksutvidelse til å kunne brukes i potet før oppspiring. 
Boxer er et middel med både jord- og bladvirkning. Har du problem med 
klengemaure, svartsøtvier eller tunrapp er Boxer et godt middel.

Boxer er spesielt god mot svartsøtvier, klenge-
maure og tunrapp, men har også  god effekt på 
vassarve, også sylfonylurearesistent vassarve, 
rødtvetann, gjetertaske samt knereverumpe og 
noe effekt mot markrapp.

Ugraseffekt

En kan bruke 400 ml Boxer eller 2 x 250 ml 
Boxer per dekar. 
For å få en bredere ugrasvirkning kan en blande 
400 ml Boxer med 10-20 g Sencor per dekar. 
Vannmengde 10-40 liter per dekar. 
Les etiketten til Boxer her.

Dosering

Boxer er et middel med jord- og bladvirkning. Middelet tas opp i vekstpunkta både i røtter og 
skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen. Effekten av Boxer sees som mørkfarging av ugrasets 
stengel og frøblad.

Virkemåte

For å forebygge resistens skal man veksle med bruk av midler med ulike virkemekanismer. Boxer 
innholder det virksomme stoffet prosulfokarb som tilhører den kjemiske gruppen tiokarbamater. 
Tiokarbamater har en annen virkemekanisme enn andre ugrasmidler inkludert lavdosemidlene, og 
Boxer er derfor en resistensbryter i forhold til disse. I tillegg vil Boxer være svært effektiv om en 
har problem med vassarve som er resistent mot lavdosemidlene.

Resistens 

God jordfuktighet er en fordel for effekten. Boxer er ikke temperaturavhenging, men skal ikke 
brukes i perioder med nattefrost.
Les mer om Boxer  her.

Klimaforhold

Boxer sprøytes på ferdig hyppede fast drill før 
potetene spirer frem. Sprøytig etter at poteten 
har spirt frem kan føre til skade. 
Boxer virker på både spirende og nyspirt ugras. 
Høyeste dose brukes ved mye ugras.  

Optimal bruk

Klengemaure må bekjempes før den har to varige kranser, og svartsøtvier innen 2 varige blad. 
Bekvem  jord (ikke for mye klump)  gir best virkning av Boxer. Passende jordfuktighet gir gode 
virkningsforhold. Tørke kan redusere virkningen av Boxer. 
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