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Rådgivning:

Vi er medlem af

Foxtrot®

• Når livet er for kort til at håndluge flyvehavre!

• Dit bedste værktøj overfor flyvehavren ... også langsigtet

• Hurtig og høj effekt 

• Skånsom formulering

• Effekt på vindaks, agerrævehale og alm. rapgræs

• Regnfast på kun 2 timer



Anvendelse:
Foxtrot® er et systemisk virkende
specialmiddel til bekæmpelse af
flyvehavre. Foxtrot® har desuden 
nogen effekt på agerrævehale, 
vindaks og alm. rapgræs.

Virkemåde:
Foxtrot® optages af bladene og
transporteres herfra til ukrudts-
planternes vækstpunkter, hvor
Foxtrot® påvirker fedtsyresyntesen, 
hvilket bevirker, at opbygningen 
af cellemembranen forhindres. 
Formuleringen af Foxtrot® med 
en safener medfører, at vårbyg, 
vårhvede, vinterbyg, vinterhvede, 
vinterrug og triticale ikke påvirkes 
af aktivstoffet.

DOSERING:  0,8 - 1,0 l/ha
Læs altid etiketten før anvendelse.

AKTIVSTOF: 
69 g/l Fenoxaprop-p-ethyl og safe-
ner Cloquintocet-mexyl 34,5 g/l

FORMULERING: 
Flydende, EC formulering

RESISTENSKLASSE: 
HRAC klasse A

EMBALLAGE:
5 l emballage.

Scan koden og læs mere om 
Foxtrot®

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes 
på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og 
oplysninger om produktet før anvendelse. 
Vær opmærksom på de advarselssæt-
ninger og advarselssymboler, der fremgår 
af etiketten.

Foxtrot® - mere end blot et flyvehavremiddel

FAKTA OM FLYVEHAVRE:

Bevaring af spireevne i jord: 8-10år
Flyvehavrelovgivning: Har eksisteret siden 1956
Aktuel lovgivning: Reglerne findes i Bekendtgørelse nr. 864 af 10. september 2009, 
som er ændret ved Bekendtgørelse nr. 664 af 17. juni 2010
Antal kontroller: 50-100 om året (2008-2012)
Nye anmeldelser: 38-60 om året (2008-2012)
Antal bøder: 14-31 (2008-2012)
Omfattet af krydsoverensstemmelse: Ja
Jordtype: Flyvehavre trives på alle typer jord
Udbredelse: Tal fra 1980 siger, at Flyvehavre findes på 20-40% af de danske landbrug
Spredning: Flyvehavren spredes ved udsæd, gennem foderkorn og halm, med me-
jetærskere og andet markudstyr og under transport af løst korn - Flyvehavre kan 
således ofte findes ved vejsving, hvor kernerne kan falde af transportvognene, og un-
der højspændingsledninger, hvor der efterlades fuglegødning.
Fremspiringsperiode: Efterår/Forår. Trives godt i åbne området med lav konkurrence
Krav til finformaling for uskadeliggørelse: 70% formalet mindre end 1 mm
Latinsk navn: Avena Fatua
Fatua: Artsnavnet Fatua betyder fad eller smagløs, og hentyder til de gastronomisk 
værdiløse kerner

Vindaks

Rævehale, ager SU-res

Rævehale, ager fop/dim-res

Rævehale, ager (fop/dim+SU)-res

Rævehale, ager

Rapgræs, enårig

Rapgræs, alm.

Hanespore, alm.

Flyvehavre

0 20 40 60 80 100 120

98

71

85

13

91

3

3

91

91

% EFFEKT

Kilde: PVO. Brugers egen blanding. Effekt af 1,0 l/ha Foxtrot® i vinterhvede om foråret.


