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• Väldigt bra svampeffekter mot:
- Bomullsmögel, Sclerotinia
- Svartfläcksjuka, Alternaria

• Fysiologiska effekter:
- Längre inlagringsperiod, greening -

högre skörd
- Jämnare gröda, utan brådmogna

plantor och starkare skidor -
mindre spill

- Gör plantan mer stress- och
torktålig

• Användning
- Flexibel användning under hela

blomningen från begynnande-
till full blom

• Unik långtidseffekt

• Blandbar med många produkter

0,5 Kg Cantus/ha, från begynnade- till full blomning

För att få ut bästa effekt av Cantus bör sprutvätskan fördelas jämnt och med god
täckning. I raps rekommederar BASF en vattenmängd på 250 – 400 liter/ha.

Med mycket regn och lite värme och i stora områden ett bra bestånd av
våroljeväxter, ökar risken för olika sjukdomar. I år är risken stor för bomulls-
mögel. Våroljeväxterna är i olika stadier just nu med plantor i olika storlekar
och antal, där vi kan räkna med en ojämn och utdragen blomning.
Vi vill påminna om att värdet på dina oljeväxter är högt och att det
är värt att behandla dem väl.

Följande faktorer kan på-
verka risken för angrepp
av bomullsmögel:

• Ingår raps ofta i växtföljden?

• Var det ett angrepp av bomullsmögel,
senast det odlades raps?

• Har det varit fuktigt de senaste
2-3 veckorna före blomning och/eller
att det regnar under blomningen?

• Har du mycket ogräs i din raps, dessa
bibehåller ett fuktigt klimat nere i grödan?

• Är blomningen utdragen?

Desto fler av frågorna som du svarar
ja på, desto större är risken för ett
bomullsmögelangrepp!

Ann-Kristin Nilsson
070 - 587 69 05
ann-kristin.nilsson@basf.com

Sigvard Johansson
070 - 587 03 45
sigvard.johansson@basf.com

Peter Löfgren
070 - 583 98 97
peter.lofgren@basf.com

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.

Använd Cantus
som en försäkring i dina våroljeväxter

...läs mer på
www.agro.basf.se
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Nästa vecka är det dags 
för Borgeby Fältdagar 
och i skuggan av stora 
maskiner är det mycket 
annan smart teknik som 
visas upp. Som till exem-
pel avloppsrening från  
Alnarp Cleanwater.

Tekniken är visserligen ingen 
nyhet men Alnarp Cleanwater 
har efter många års tester idag 
närmare 400 installationer i 80 
kommuner landet runt. 

ACT Natural, som renings-
systemet heter, riktas till hus-
håll med enskilt avlopp och 
fungerar som alternativ till tre-
kammarbrunn med markbädd, 
minireningsverk eller liknande.  

Det funkar så att spillvatten 
från hushållet leds in i en ned-
grävd sluten tank med två 
kammare. I den första kam-
maren får vattnet stå och röta 
tills slamvattnet förs vidare till 
den andra kammaren där det 
kommer i kontakt med en bio-
bädd med mikroorganismer.

Vad betyder det?
– Förenklat handlar det om 

så kallade goda bakterier som 
bryter ned organiska rester i 
vattnet, säger Robert Svensson, 
regionsansvarig på Alnarp 
Cleanwater Technology AB.

När spillvatten trycker på 
går det biobehandlade vattnet 
över till en fördelningsbrunn i 
mitten av tanken. Här utsätts 
vattnet för en andra omgång 
mikroorganismer samtidigt 

som brunnen fylls på upp till 
700 liters maxnivå varefter 
vätskan pumpas vidare till 
nästa tank.

I den andra tanken uppen-
baras idén om naturlig rening 
genom att en luftpump skapar 
ett virvlande vattenflöde sam-
tidigt som syre tillförs i vatt-
net. 

I virvlarna stiger organiska 

rester till vattenytan där de 
sugs upp av vattenlevande 
växter. 

Hur många växter behövs?
– Vi levererar 72 sticklingar 

till bioblocken i varje tank. 
Rötterna växer inuti blocken 
och växterna behöver ingen 
jord, bara vatten, 

Den öppna tanken är två 
meter i diameter och rymmer 
cirka 6,5 kubik vatten. När re-
ningsverket är färdigväxt är 
ytan full av gul svärdslilja, ka-
veldun, säv och jättegröe. De 
här växterna är kärnan i själ-
va reningsverket.

Men klarar de våra nordis-
ka vintrar?
– De klarar upp till växtzon 

fyra, vilket är ungefär upp till 
Dalälven och södra delen av 
norrlandskusten, förklarar 
Robert Svensson.

– Och vattenpumpen ser till 
att vattnet inte fryser.

Via tankens centrala fördel-
ningsbrunn är sedan vattnet 
klart att använda för till exem-
pel bevattning, tvätt- eller 
diskvatten.

Utvecklarna har hållit tek-
niknivån på ett minimum för 
att minska riskerna för av-
brott och hålla kvar idén med 
naturlig rening. De elektriska 
komponenterna består av av-
loppspumpen i första tanken 
och luftpumpen i andra tan-
ken samt en box med elektro-
nik för styrning och övervak-
ning av systemet. 

Det finns även en tredje re-
ningstank att lägga till för de 
som behöver ta till vara fosfor 
från avloppsvattnet.

Magnus Bergström
08-5883 38 25 • magnus.bergstrom@atl.nu

FÖR PLANTOR. I de så kallade 
bioblocken sätts sticklingarna 
till plantorna. I blockens kana-
ler kommer växternas rötter 
att växa, suga åt sig partiklar 
och rena avloppsvattnet. 

GRÖN RENING. Så här ser andra steget i avloppsreningen ut när 
den är färdigväxt. Från det synliga röret kommer avloppsvattnet 
från första reningstanken.  FOTO: ALMARP CLEANWATER TECHNOLOGY AB
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● TILLVERKARE, KONSTRUKTÖRER och 
forskare samlas nu i ett EU-projekt för att ta ett 
krafttag runt utvecklingen av litiumjonbatterier. 
Målet är att snabba på teknikutvecklingen för att 
få fram batterier som är både billigare och har 
högre kapacitet. Och på så vis även sänka pri-

serna på eldrivna fordon som elbilar, men även 
tyngre maskiner för entreprenad och jordbruk. 

Enligt SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
hoppas man även på att batteriutvecklingen ska 
leda till att fler går över till eldrivna fordon och att 
förbrukningen av fossila bränslen därmed minskar.

Växter renar avloppsvattnet


