
En fanebladsløsning med Propulse tilsat 
Folicur Xpert har vist høj effekt mod 
septoria. Flest mulige aktivstoffer i 
svampestrategien i hvede har i de senere 
år vist nettomerudbytter i top, høj ef-
fekt og mindsker samtidig risikoen for 
resistens-udvikling. 
SDHI-midlet Propulse er et stærkt 
våben i kampen mod septoria, DTR og 
meldug, som er de vanskelige sygdom-
me i hvede. 
Mod rust, som er let at bekæmpe, tilsæt-
tes i en del sorter et strobilurin eller et 
triazol fx Folicur Xpert. Folicur Xpert 
har, udover en god rusteffekt, også vist 
en god effekt på de stammer af septo-
ria, som er i fremgang i disse år. Med 
Propulse + Folicur Xpert i st. 39 i hvede 
får du en komplet løsning, der beskytter 
fanebladet mod alle de vigtige bladsyg-
domme i hvede.

Timing af behandling er vigtig - 

fanebladet

Faneblads-sprøjtningen mod septoria 
er den vigtigste svampebehandling i 
hvede. Timing er afgørende, og fore-
byggende eller hurtig behandling lige 
efter et angreb er vigtig for en optimal 
effekt. 
Det foretrukne tidspunkt er stadie 
39, når hele bladet er vokset frem, og 

der kan afsættes sprøjtevæske på hele 
bladet. 
I stadie 39 kan septoria-svampen alle-
rede være i gang med at inficere bladet. 
Fra spidsen af fanebladet kan anes og 
frem til, det er fuldt udfoldet, er der 
typisk nogle få dage. Derfor skal der 
vælges midler med hurtig virkning og 
høj effekt. 
SDHI-aktivstoffet i Propulse optages 
i bladene straks efter udsprøjtning og 
transporteres hurtigt rundt i bladet. Det 
stopper septoria-svampen, selvom den 
har nået at angribe fanebladet, mens det 
foldes ud. Aktivstofferne i Propulse for-
bliver i bladet i lang tid og giver derved 
en god langtidseffekt.

DTR – hvedens bladplet

I upløjede marker bør der i svampestra-
tegien tages højde for DTR. Risikoen 
for DTR er størst, hvor der er halmre-
ster på jordoverfladen. Derfor er risi-
koen størst i 2. årshvede og især, hvor 
der ikke er pløjet. Propulse er det eneste 
SDHI-middel, som giver en god effekt 
mod DTR og er derfor det oplagte valg 
ved faneblads-behandlingen. 
Proline, Proline Xpert og Prosaro samt 
Bumper® har også god effekt mod DTR 
og kan bruges ved den afsluttende be-
handling, når akset gennemskredet eller 

i de tidlige behandlinger i stadie 31-33. 
Bumper® og øvrige produkter inde-
holdende propiconazol må ikke bruges 
efter 2019-sæsonen, så et godt sædskifte 
bliver vigtigt fremover mod DTR.

Helgardering i vår- og vinterbyg
De seneste års forsøg og praktiske er-
faringer i både vår- og vinterbyg peger 
entydigt på Propulse som rygraden i 
svampestrategien. Propulse har god 
effekt på skoldplet, bygbladplet, meldug 
og i særdeleshed ramularia i byg. 
Ramularia viser sig ofte sent, men infi-
cerer byggen omkring skridning. Derfor 
er det også det korrekte tidspunkt at 
behandle mod ramularia i stadie 39-49, 
som er det obligatoriske tidspunkt, hvor 
byggen skal behandles. 
0,5 l/ha Propulse har vist sig at være 
tilstrækkeligt til at sikre mod ramularia 
selv under meget kraftige og tidlige 
angreb. Reduceres dosis af Propulse, 
reduceres langtidseffekten også. Så 0,35 
l/ha Propulse er kun en halvgardering, 
mens 0,5 l/ha er en helgardering.
Derfor anbefales 0,5 l/ha Propulse + 0,2 
l/ha CometPro®.
Ved tidlige sygdomsangreb og i marker 
med højt udbytte bør der også behand-
les i stadie 31-33 med Prosaro eller 
Proline Xpert.

Viverda®, Bell®, CometPro® BASF; 
Bumper® Adama

Af Kenneth Søbye, Bayer Crop Science

Sikre løsninger mod svampesygdomme  
i hvede og byg
Blandinger af svampemidler giver den bedste kombination af effekt,  
resistens-forebyggelse og nettomerudbytte

Kenneth Søbye og teamet fra Bayer 
Crop Science foreslår en strategi 
med blanding af midler mod svampe-
sygdomme i korn.

Aarhus Universitet, Flakkebjerg 2018, 2 forsøg 18325, 29 % septoria i 
 ubehandlet blad 2.
Propulse + Folicur Xpert, sætter en ny standard mod septoria og er  
samtidig en komplet løsning, der sikrer mod rust, DTR og meldug

Aarhus Universitet, 

Flakkebjerg 2018, 2 

forsøg 18325, 29 % 

septoria i ubehandlet 

blad 2

Propulse + Folicur 
Xpert, sætter en ny 
standard mod septoria 
og er samtidig en 
komplet løsning, der 
sikrer mod rust, DTR 
og meldug

   FRDKnyt  |  januar ’19   19NYT FRA ANNONCØRERNE


