Belkar
QUICK GUIDE
Nyt stærkt ukrudtsmiddel
til vinterraps om efteråret.
Belkar™ – fleksibelt, effektivt
og nye muligheder.

Belkar
Belkar anvendes efter rapsens fremspiring om efteråret til bekæmpelse af bredbladet ukrudt.
Belkar optages via ukrudtets blade. Behandlingstidspunktet er fleksibelt og Belkar giver mulighed for at
tilpasse indsatsen til ukrudtsarter og ukrudtsstryk.
Belkar indeholder Arylex™ Active* samt picloram.
Belkar bekæmper vigtige arter som hyrdetaske,
kamille, valmue, storkenæb og burresnerre.
Anbefaling
Én behandling når afgrøden har 6 blivende blade
med 0,4-0,5 l/ha bekæmper dominerende arter som
hyrdetaske, kamille, valmue, burresnerre, kornblomst,
storkenæb og en række andre arter.
I marker med mange storkenæb og hejrenæb
anbefales en delt behandling, for at sikre rapsen de
bedste vækstbetingelser. 0,25 l/ha Belkar udsprøjtes
når rapsen har 3-4 blade og følges op med 0,25
l/ha 3 uger senere. Hyrdetaske, kamille, valmue,
burresnerre og kornblomst bekæmpes ligeledes.
Belkar er regnfast en time efter behandling.
Belkar anbefales ikke i sorten Quartz.
Synlig effekt på ukrudt

Valmue

Hyrdetaske

0,4-0,5 l Belkar BBCH 16 bekæmper:

Hyrdetaske, kamille, valmue, burresnerre,
storkenæb, hejrenæb, kornblomst, fuglegræs,
tvetand, lægejordrøg, hvidmelet gåsefod, hanekro,
pengeurt og forglemmigej
Blanding
Belkar bør ikke blandes med vækstreguleringsmidler,
svampemidler med vækstregulerende effekt, græsmidler samt koncentreret bormidler. Der anbefales 7
dages interval mellem behandlinger.
For øvrige midler anbefales maksimalt én blandingspartner.
Størrelse og dosering
Den maksimale dosering bestemmes af afgrødens
størrelse. Ved behandling er det vigtigt at minimum
90% af planterne har korrekt størrelse eller er større i
forhold til maksimaldoseringen.

Godkendelse
Vinterraps BBCH
12 - 15
16 - 30

Maks. dosering
0,25 l/ha
0,50 l/ha

Splitbehandling
12 - 15
3 uger senere

0,25 l/ha
0,25 l/ha

Storkenæb

Kamille

*Aktivstoffet Halauxifen-methyl markedsføres under navnet Arylex Active

Fakta om Belkar:

•	Anvendes efter rapsens
fremspiring om efteråret
•	Bekæmper bl.a. hyrdetaske,
kamille, valmue, burresnerre
og storkenæb i én
behandling
•	Mulighed for at tilpasse
strategi til ukrudtsarter og
ukrudtstryk
• Fleksibelt sprøjtevindue
•	Regnfast en time efter behandling
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