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Hold bladene friske!
De bidrar mest til kornavlinga
 
I bygg kommer det meste av kornavlingen fra fotosyntese i blader og stengel, og bare 11% kommer fra 
fotosyntese i aks og snerp. De øvre bladene er små og bidrar mindre enn de store bladene under. Det er 
derfor mest viktig å holde de fem øvre bladene friske. I hvete er det de tre øvre bladene og akset som er 
viktigst å holde friske.

Elatus Plus har et bredt sprøytevindu, man kan bruke det fra begynnende strekningsvekst og utover når det 
er behov. Soppene starter skaden ved infeksjon, lenge før vi ser symptomer på plantene. Forebyggende 
behandling stopper soppen før den trenger inn og gjør skade, dermed holdes planene friske og produktive. 
Dette er grunnen til at forebyggende behandling gir mer avlings økning, enn seinere kurativ behandling. Å 
sprøyte forebyggende, vil si før forventet infeksjon. Våt jord og fuktig vær gir sporeproduksjon og infeksjon. 
Det er derfor best å sprøyte før eller i begynnelsen av en fuktperiode. 



Kraftig og langvarig effekt mot sopp- 
sykdommer og en fullstendig beskyttelse
 
Inneholder Solatenol som er en SDHI (succinat dehydrogenase inhibitor) som hemmer energiproduksjonen i sopper og er 
svært effektivt mot sporespiring og tidlig infeksjonsfase. Solatenol har sein nedbryting og gir sterk og langvarig beskyttelse mot 
soppangrep. 

Sprøytestrategi med Elatus Plus Amistar  
 
Kraftfull og langvarig: Elatus Plus gir fullstendig beskyttelse, men av hensyn til fare for utvikling av resistens skal Elatus Plus ikke 
brukes aleine. Elatus Plus samselges med Amistar. Både Elatus Plus og Amistar fordeler seg systemisk utover i planten og brytes 
sakte ned slik at de gir en langvarig forebyggende effekt.

Blandingsmuligheter: Elatus Plus og Amistar kan blandes med de fleste preparater slik at man kan få en praktisk og fleksibel 
strategi med hensyn på ugras, insekt, sopp, vekstregulering og mikronæring. 

Sikker virkning og bred dekning: Meget god forebyggende effekt mot byggbrunflekk, 
grå øyeflekk, spragleflekk og rust i bygg og hveteaksprikk, hvetebladprikk, hvetebrun- 
flekk og rust i hvete og god effekt mot mjøldogg. 

Raskt opptak: Tas raskt opp i vokslaget og trenger inn i bladet og fordeler seg jevnt 
utover i bladet. Gir også noe beskyttelse av ny tilvekst.

Bredt sprøytevindu: Fra begynnende strekning (BBCH 31) til begynnende blomstring i 
bygg og avsluttende blomstring i hvete. 
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