
Overtake.

Ligg i framkant.
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Overtake förhindrar en mängd bredbladiga ogrässorter 
som kan skapa problem på gräsytorna
När man applicerar Overtake på våren när ogräset börjar växa, kommer man åt mindre och 
omogna ogräs när de är som mest känsliga.

Avlägsnar ogräs 
på våren
Behandling med Overtake på våren 
förhindrar ogrässpridning 
• Bättre tillväxt och återhämtning
• Förbättrad spelyta
•  �Effektivare gödning, bevattning och  

andra behandlingar
Ogräs konkurrerar med gräset om ljus, fukt och 
näring. Om denna konkurrens förhindras tidigt 
på säsongen blir senare insatser för att främja 
gräsets tillväxt effektivare – vilket ger en starkare 
och mer motståndskraftig gräsmatta och bättre 
spelförutsättningar.  

Få en gräsmatta som håller kvalitet 
– utan oönskat ogräs.   
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Mycket mottagliga

Mottagliga

Våtarv (Stellaria media) Veronika (Veronica spp.) Rödklöver (Trifolium pratense) Arv (Cerastium spp.)

Tusensköna (Bellis perennis) Vitklöver (Trifolium repens. L.) Revsmörblomma (Ranunculus repens) Maskros (Taraxacum officinale)



Overtake sparar tid
• Pålitliga resultat redan första behandlingen
• Optimal verkan vid 200 l/ha – effektivare spraybehandling
• Lämplig att blanda med andra växtskyddsmedel

Studier har visat att medlet ger optimal effekt vid en sprayvolym på 200 l/ha.
Genomsnitt för 21 tester runtom i Europa 2020.

Overtake�innebär betydande tidsbesparingar för 80 % av de banskötare som i  
dag sprayar med volymen 400 l/ha.  

Enastående skydd med Overtake

Overtake skyddar mot alla ogräs som det är  
önskvärt att bekämpa under våren. Tack vare  

studien vet vi att det bästa är att applicera 200 l/ha  
och att detta sparar tid, samt att produkten kan 
kombineras med andra behandlingar under den  
intensiva tid som våren är. Vi såg inga negativa  

effekter på gräset utan det växte snabbt och täckte  
hela ytan efter att ogräset försvunnit. 

	 	 IAN	CAMBRIDGE,	BANCHEF 
 	 SAFFRON	WALDEN	GOLF	CLUB

“

Hur stor vattenvolym använder du i dag vid ogräsbehandlingar?
Enkät bland 21 banskötare 2021
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Syngenta Turf Academy 
(sprayapplicering med Tom Robinson)
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• Ingen�fördröjning av gräsets återhämtning

• Minskar�riskerna om förhållandena ändras efter applicering

• Noggrant�testad och säker för vanliga grässorter

Över 70 tester i nio länder har visat att det är säkert att använda 
Overtake på gräs och att det fungerar mot en mängd ogräs 
under diverse förhållanden. 

STRI-screening visar inga negativa fytotoxiska effekter på 19 
grässorter som tagits fram för att tåla kyligare väder, inte ens vid  
den dubbla rekommenderade appliceringsmängden.   

Bild: Tidig morgon på 17:e hålet på Ralston Golf Club 

L/ha

Vattenvolym

Grässorter analyserade under kontrolltester
Rajgräs 

Lolium perenne
Tuvsvingel 

Festuca rubra ssp. commutata
Marsksvingel 

Festuca rubra ssp. litoralis

Ven 
Agrostis spp.

Ängsgröe 
Poa pratensis

Vitgröe  
Poa annua
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Integrerad växtskyddsstrategi  
Genom att identifiera och lära sig mer om ogräs kan man utforma ett långsiktigt och effektivt bekämpningsprogram  

• Identifiera problemsorter

•  Kartlägg områden på banan där specifika sorter  
är ett problem

• Behandla ogräs med Overtake tidigt

• Förhindra att obehandlat ogräs sätter frö

•  Främja en stark grästillväxt för att undvika 
ogrässpridning i framtiden

•  Anpassa till rådande miljöförhållanden för att förhindra 
ogräsproblem 

•  Applicera växtskyddsmedel med riktade munstycken  
för att skydda omgivande gräs

 

Få ut det mesta av 
Overtake
• Applicera på våren när ogräset börjar växa
• Applicera med 200 l vatten per hektar 
• Använd munstyckena Syngenta Turf 025 eller 04 XC 
• Applicera inte om gräs eller ogräs är utsatt för stress
• Vänta i tre dagar efter applicering innan gräset klipps



Overtake innehåller en utmärkt kombination  
av två verksamma ogräsmedel

Sprayutrustningens inställning och appliceringstekniken har en stor betydelse för precisionen  
så att behandlingen får bästa effekt. Tester med Overtake har visat att man kan uppnå bättre  

resultat mot bredbladiga ogräs med en ny munstycksteknik och mindre vattenvolymer,  
samtidigt som detta ger banskötare praktiska fördelar.   

	 	 	 	 TOM	ROBINSON,	APPLICERINGSSPECIALIST
    TOM ROBINSON SPRAYS

“
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• Skyddar mot ännu fler ogräsarter
•  Fungerar i fler temperaturintervaller och  

under olika förhållanden
•  Två olika verkningssätt
• Minskad risk för att ogräset utvecklar  
 resistens
•  Ny fast/flytande formula för maximal effekt
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Aminosyror�är�byggstenarna�
för�proteiner,�som�är�
väsentliga�för�planttillväxt.

FLO�riktar�sig�mot�
proteinbiosyntes�som�är�
väsentligt�för�unga�växter.

Missfärgning�av�ogräset�kan�
märks�ungefär�1�till�2�veckor�
efter�applicering.

Att�störa�proteinsyntesen�
hos�unga�växter�är�mycket�
effektivt.

Tillväxthormonet auxin 
är centralt för plantors 
utveckling och tillväxt.

Efterliknar auxin, 
destabiliserar plantans 

utveckling.

 
Ung vävnad i bredbladigt 

ogräs är mer känsligt.

De första symptomen, slokande 
stjälkar och blad, blir synliga efter 

1 eller 2 dagar.

Aminosyror är byggstenar i 
proteiner och avgörande för 

plantors tillväxt.

Riktar sig mot den 
proteinbiosyntes som är 

avgörande för unga plantor.

Stör proteinsyntesen i unga 
plantor mycket effektivt.

Missfärgningar kan ibland inte 
bli synliga förrän efter 1 till 2 

veckor.
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Overtake – 
Avlägsnar ogräs på våren

• Skyddar mot en mängd olika ogräs
• Snabbt och effektivt att använda – sparar tid
• Säkert och pålitligt

Sverige

Idrottsplatser, golfbanor och flygfält

Suspo-emulsionskoncentrat (SE) som innehåller 98,0 g/l fluroksypyr och 2,45 g/l 
florasulam

1,8 l/ha i etablerade gräsmattor

120-400 l/ha

Appliceras på våren för bästa resultat

En behandling per år 

5 liter

LAND

TILLÄMPNING

FORMULA
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TID FÖR APPLICERING

ANTAL BEHANDLINGAR
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