Effektiv svampebeskyttelse og
vækstregulering
Folpan 500 SC og Trimaxx er to meget effektive produkter, der henholdsvis forebygger
resistens hos septoria og giver nøjagtig den vækstregulering, der er brug for
De mest populære azoler til bekæmpelse
af svampesygdomme i hvede mister
effekt i takt med stigende dannelse af
resistente svampe. Derfor er det vigtigt
forebygge resistens ved at bruge det
nye aktivstof Folpet, som kun findes i
Folpan 500 SC
Men nytænkning har altid haft det lidt
svært. Det gælder åbenbart også inden
for valg af svampemidler i hvede og byg.
Men sådan bør det ikke være, når flere af
azolerne lige så stille mister deres effekt.
- Tager man en tur til England eller
Irland, vil man hurtigt finde ud af, at
septoria er resistent over for aktivstofferne i de gængse svampemidler, vi har i
Danmark, påpeger Lars Kruse Andersen
fra Adama Northern Europe.
Det siger sig selv, at når septoria ikke
længere kan bekæmpes effektivt, kan
det føre til rigtig store tab af udbytte i
hveden.
Men resistent septoria kan undgås ved at
vælge kombinationer af aktivstoffer med
forskellige virkemåder.
- Derfor anbefaler vi og eksperter i bekæmpelse af svampesygdomme i korn,
at Folpan 500 SC indgår som blandingspartner i de to første svampesprøjtninger
i vinterhvede, fremhæver han.

- Derfor bør langt flere i år interessere
sig for at bruge Folpan 500 SC, fastslår
han.

Derfor giver Trimaxx nemmere og mere
nøjagtigt den vækstregulering af såvel
korn som frøgræs, der er brug for.

Trimaxx er effektiv vækstregulering
Lejesæd i korn koster årligt millioner af
kroner i tabt høstudbytte, høstbesvær og
ekstra udgifter 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 vækstregulering af såvel korn som frøgræs. Men
hvorfor ikke vælge et middel, der er
effektivt til en konkurrencedygtig pris?
Trimaxx fra Adama er et meget effektivt middel med en ny formulering
til vækstregulering lige nu i de danske
kornmarker.
- Vores formulering af aktivstoffet
trinexapac-ethyl giver betydelig bedre
og hurtigere respons af den anvendte dosering, forklarer Lars Kruse Andersen.
Det betyder, at man får en større effekt
hurtigere i takt med, at doseringen øges.

Øget dosering sikrer øget
regulering

Af Niels Jakob Jacobsen, Adama
Northern Europe

Bekæmpelse af septoria, gns. 4 landsforsøg 2015
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Interessen for at bruge Folpan 500 SC i
en strategi mod svampesygdomme, hvor
fokus er på både effekt og at forebygge
resistens, bør være høj.
- Det er nemlig sådan, at der i Landsforsøgene 2015 var positive nettomerudbytter ved at bruge Folpan 500 SC i
de to første sprøjtninger i kombination
med andre midler, siger Lars Kruse
Andersen.
Både ved højt og lavt smittetryk var der
positive nettomerudbytter, og ved lavt
smittetryk var nettomerudbytterne højest
ved at bruge Folpan 500 SC frem for
andre løsninger.

Andre markedsførte produkter med
trinexapac-ethyl er formuleret på en
anden måde.
- Man får ikke samme, effektive vækstregulering 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 mulighed for at få:
• kortere afstand mellem internodierne
• tykkere vægge i stråene
• øget brudstyrke i stråene.
Det viser de afprøvninger, der er udført.
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