
Proline Xpert – Anvendelse 

• Alle kornafgrøder 

• Anvend alene eller i blanding med andre svampemidler

• Proline Xpert- dosering:
• Huskeregel i hvede:

- 0,3 Proline Xpert svarer effektmæssigt  til 0,25 Proline

- 0,3 Proline Xpert svarer effektmæssigt til 0,35 Prosaro

• Mulighed for forskellig fordeling af aktivstof:

”Proline” ”Folicur” I alt

0,3 Proline Xpert 48 g 24 g 72 g
0,25 Proline 63 g - 63 g
0,35 Prosaro 44 g 44 g 88 g

T1
st. 31-33

T2
st. 37-49

T3
st. 55-65

Proline 0,25 - 0,3

+ SDHI / Epoxiconazol

Prosaro 0,35 /
Proline Xpert 0,3

+ evt. Flexity

Proline Xpert 0,3 - 0,4/
Prosaro 0,35 - 0,5

+ SDHI / Epoxiconazol

Tilsæt evt Strobilurin

Hvedestrategi                                                            
– forslag med tre behandlinger

Figur 1. Proline 
Xpert er enkel 
at anvende.

Figur 2. Forslag til 
en effektiv plan mod 
svampesygdomme i 
hvede.
Rubric®, Cheminova. 
Flexity®, Bell®, 
Viverda®, BASF. 
Maredo®, Bumper®, 
Adama

Proline Xpert - ny mulighed i hvede
Gennem mange sæsoner er det slået fast, at svampemidler fra gruppen af triazoler danner 
hjørnestenen, når hveden skal holdes frisk og fri for svampe

Det primære mål i hveden er at beskytte 
faneblad og aks mod sygdomme – 
hovedsagelig Septoria. Det har vist sig, 
at triazol-holdige produkter indgår i de 
bedste løsninger. 
I bestræbelserne på at holde rust og 
hvedebladplet i ave er andre aktivstoffer 
vigtige for at få en bred bekæmpelse af 
svampesygdomme og bør derfor indgå i 
den valgte behandlingsplan.

Byg op med prothioconazol 

Prosaro og Proline har for længst slået 
deres navne fast som stærke produkter 
i både hvede og byg. Produkterne giver 
værdifulde bidrag til at holde et højt 
niveau af både sygdomsbekæmpelse og 
merudbytter. 
Begge produkter indeholder aktivstof-
fet prothioconazol. Med god grund har 
dette aktivstof været det mest udbredte 
på danske kornmarker de seneste sæso-
ner. 
Blandt styrkerne skal særligt effek-
ten mod Septoria fremhæves. I tilgift 
fås gode effekter mod hvedebladplet 
(DTR) og aksfusarium, hvilken gør 
prothioconazol oplagt som et basalt 
svampemiddel - også til hvededyrkning 
i forbindelse med reduceret jordbear-
bejdning. 

Proline Xpert er ny i 2016

Der er nu kommet et nyt familiemedlem 
til at supplere Proline og Prosaro. Det 

nye produkt på markedet er Proline 
Xpert, som følger i samme spor ved at 
præstere helt i top, hvad angår svam-
pebekæmpelse og nettomerudbytte i 
hvede. 
Proline Xpert er en blanding af de to 
triazoler, prothioconazol og tebucona-
zol, og er godkendt til anvendelse i korn 
med og uden udlæg. De to aktivstoffer 
komplementerer hinanden ved, at de 
kendte effekter mod de vigtige blad- og 
akssygdomme bibeholdes. 
Samtidig forstærker tebuconazol (kendt 
fra Folicur) virkningen mod rust og 
meldug. Som sidegevinst opnås dén for-
del, at aktivstofferne fordeles i planten 
efter forskelige mønstre. Tebuconazol 
bevæger sig hurtigt i bladet med retning 
mod bladspidsen. Prothioconazol 
bevæger sig langsommere, men fordeles 
mere jævnt i bladet. 
Således opnås en hurtig effekt fra 
tebuconazol og en langtidsvirkning fra 
prothioconazol.

Anvendelse af Proline Xpert

Proline Xpert kan anvendes nøjagtig 
som Proline og Prosaro med de vel-
kendte styrker i hvede og byg. Som 
en tommelfingerregel justeres dosen 
således: 
• 0,30 Proline Xpert pr. ha svarer til 

0,25 Proline 
• 0,30 Proline Xpert pr. ha svarer til 

0,35 Prosaro 

Med disse doseringer opnås effekter 
mod Septoria på samme niveau. Des-
uden høstes samme nettomerudbytter. 

Forslag til behandlinger i hvede

Proline Xpert – eller andre af de 
prothioconazol-holdige produkter – bør 
naturligvis have deres fremtrædende 
plads i en vellykket hvedestrategi. 
Det er vigtigt at benytte og blande 
forskellige aktivstoffer for at udnytte de 
fordele, produkterne kan give mod de 
aktuelle sygdomme. Det kan f.eks. gøres 
ved at blande produkterne som vist i 
figur 2. 
Epoxiconazol indgår rent i produkterne 
Rubric og Maredo. Desuden i Bell og 
Viverda, som også indeholder SDHI-
aktivstof. De foreslåede løsninger har 
været blandt de bedste i forsøgene de 
seneste år - også i 2015. 
Målet er hovedsageligt Septoria. Gode 
virkninger mod DTR og Fusarium tages 
der ligeledes hensyn til med Proline 
Xpert og tilsvarende produkter. Bumper 
kan være en fornuftig begyndelse mod 
DTR, mens Proline Xpert, Prosaro eller 
Proline bør medtages til beskyttelse af 
faneblad og aks for at sikre den brede 
virkning. 
Øg doseringen i afsluttende aksbeskyt-
telse ved risiko for aksfusarium. 

Af Klaus Heltbech,  
Crop Manager, Bayer A/S
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