
Trimaxx er effektiv vækstregulering
Lejesæd i korn koster årligt millioner af kroner i tabt høstudbytte, høstbesvær og ekstra ud-
gifter til tørring og rensning. I år, hvor der er mere kvælstof i posen, er det endnu vigtigere 
at vækstregulere hvede, byg og rug i de tidlige stadier

Der er flere produkter til vækstregule-
ring af såvel korn som frøgræs. Men 
hvorfor ikke vælge et middel, der er me-
get effektivt og mest skånsomt overfor 
afgrøderne?
Trimaxx fra Adama har en ny formu-
lering til vækstregulering i de danske 
kornmarker.
- Vores formulering af aktivstoffet 
trinexapac-ethyl giver betydelig bedre 
og hurtigere respons af den anvendte 
dosering, forklarer Lars Kruse Andersen 
fra Adama Northern Europe.
Det betyder, at man får en større effekt 
hurtigere i takt med, at doseringen øges. 
Derfor giver Trimaxx nemmere og mere 
nøjagtigt den vækstregulering af såvel 
korn som frøgræs, der er brug for.

Øget dosering sikrer øget 

virkning

Andre markedsførte produkter med 
trinexapac-ethyl er formuleret på en 
anden måde. 
- Man får ikke samme, effektive vækst-
regulering ved at øge doseringen med 
dem som med Trimaxx, påpeger Lars 
Kruse Andersen.

Han henviser til, at der i forsøg er vist 
en meget sikker respons ved at øge 
doseringen af Trimaxx.
I korn og frøgræs er der således mulig-
hed for at få:
• kortere afstand mellem internodierne
• tykkere vægge i stråene
• øget brudstyrke i stråene.
Det viser de afprøvninger, der er udført.

Kan tankblandes med 

svampemidler 

En anden fordel ved Trimaxx er, at 
den helt uden problemer kan tankblan-
des med alle svampemidler. Men det 
frarådes at blande med ukrudtsmidlerne 
Cossack OD og Broadway.
I korn anvendes fra 0,2 op til 0,5 liter 
Trimaxx pr. hektar afhængig af kornart 
og behovet for at vækstregulere. 
I frøgræs bruges fra 0,4 til 0,8 liter pr. 
hektar afhængig af græsart og behovet 
for at vækstregulere. Der er lavet en del 
forsøg i alm. rajgræs, hvor forsøgene vi-
ser, at produktet er meget skånsomt i en 
følsom afgrøde. Især under tørre forhold 
kan vækstregulering stresse alm. rajgræs.

Bedre formulering øger 

virkningen

Trimaxx virker bedre, fordi formu-
leringen giver en bedre dækning af 
bladoverfladen og dermed afgrøden end 
den hidtidige formulering af trinexapac-
ethyl.
Årsagen er, at sprøjtevæsken giver 
dråber, der dækker en større del af 
bladoverfladen.
Dermed opnås desuden en bedre og 
hurtigere indtrængning i afgrøden - og 
dermed en bedre virkning af den an-
vendte dosering. 
Med en mere effektiv optagelse af Tri-
maxx er der også en hurtigere regnfast-
hed end det hidtil kendte produkt med 
samme aktivstof. 

Interessante forsøg i rug

Vinterrug kan være meget følsom over 
for vækstregulering. Gennemsnit af to 

landsforsøg i 2016 i rug viser, at den 
tidlige vækstregulering ikke har givet 
noget. Det bedste nettomerudbytte er 
opnået , med 0,4 liter Trimaxx pr. hektar 
anvendt i stadie 32-37.

2017 opdatering

• Trimaxx optages 90 pct. i løbet 
af bare fem timer, hvilket er 40 
pct. hurtigere end den øvrige 
standard for trinexapac produk-
terne.

• Trimaxx kan anvendes tidligt un-
der kølige vejrforhold før stræk-
ningsfasen.

• Trimaxx kan med fordel anven-
des over en lang periode fra 
stadie 30 til stadie 39.

• Skånsom over for afgrøderne i 
stadie 37 - 39 i blanding med 
ethephon-baserede produkter til 
vækstregulering.

• Erfaringer med vækstregulering 
af alm. rajgræs har vist betyde-
lig mindre besvær ved høst af 
en opretstående afgrøde.

Af figuren fremgår det, at der ved 
vækstregulering i rug opnås størst 
nettomerudbytte med Trimaxx 
anvendt i stadie 33-37. Doseringen 
var 0,4 l/ha. Det er gennemsnit af 
to forsøg i Landsforsøgene 2016.

Figuren viser, at selv om et produkt 
kan bruges tidligt, er det ikke 
ensbetydende med, at det er en 
god ide, fordi det er temperatur og 
udviklingsstadie, der er afgørende 
for, om man får en god effekt af 
en vækstregulering. De optimale 
temperaturer og udviklingsstadier 
for at opnå en god virkning er i 
figuren markeret med grøn.
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