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Ascra Xpro ger ett mycket bra skydd mot  
svampsjukdomar utan att behöva blanda olika  
produkter vilket förenklar hanteringen av produkten. 
Många lantbrukare som använder Ascra Xpro  
uppskattar även möjligheten att kunna använda 
samma produkt i flera av sina 
spannmålsgrödor.

’En dunk på hyllan’ 
– som kan användas i flera grödor  

ökar flexibiliteten.

”Med tanke på dom  
höga spannmålspriserna  
måste man ge grödan ett  

riktigt bra skydd.”
 

Fredrik Åstrand, Seglingsberg, Ramnäs
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Hög effekt på alla de viktiga svampsjukdomarna  
i vete och korn 

Källa: Jordbruksverket, Effektschema 2021



Robust och flexibel 
skydda potentialen på de 
hektar du har 

Det är viktigt att göra rätt på de hektar 
man har och att välja insatser som 
utnyttjar potentialen i grödorna. Det är 
många beslut som ska tas under en 
växtodlingssäsong och besluten har 
ökat både i antal och komplexitet. Med 
en robust svampprodukt som Ascra 
Xpro skyddas skördepotentialen hos 
dina grödor. 

Ascra Xpro är välprovad, har använts 
under flera år under olika förutsättningar 
med goda resultat, så du kan känna 
dig trygg i ditt beslut. Möjligheten att 
använda Ascra Xpro i flera spannmåls-
grödor förenklar ditt inköp, planering 
och hantering. ”En dunk på hyllan” ökar 
flexibiliteten, vilket är extra viktigt i år. 

Växtodlingssäsongerna  
har visat på stor variation 

Det skiftande vädret de senaste åren 
har gett olika förutsättningar för  
angrepp av svampsjukdomar.  
Förekomst och nivå på svampangrepp 
i en planta beror på ett antal faktorer 
som t.ex. sådatum, sort, odlings- 
system, smitta i området och vädret. 

Det är många avvägningar som ska  
göras vid val av produkter i din 
svampstrategi, ett beslut som ofta 
görs tidigt på säsongen. Då är det 
viktigt att välja svamprodukter som 
ger ett bredverkande och långvarigt 
skydd. Väljer du Ascra Xpro i huvud- 
tidpunkten (T2) får du förutom den  
robusta effekten dessutom fördelar  
i en unik formulering med snabb  
regnfasthet och bra blandbarhet.

Ascra Xpro- tidpunkten
är huvudtidpunkten

För att få ut maximalt skydd av din 
svampstrategi är det viktigt att lägga den 
starkaste produkten vid rätt tidpunkt.  
Vi rekommenderar att ungefär 75 % av 
din totala investering i en svampstrategi  
ska läggas vid huvudtidpunkten och 
det är här du ska använda de effek-
tivaste SDHI-produkterna som till 
exempel Ascra Xpro. 

Rätt dos är viktigt för en hög effekt  
och ett långvarigt skydd. Planerar  
du för en dubbelbehandling så ger  
triazol-produkerna Folicur Xpert  
och Prosaro ett bredverkande  
skydd, antingen i en tidig eller  
avslutande svampbehandling. 
Anpassa alltid din svampstrategi  
efter förutsättningarna i ditt fält. 

Lycka till i säsongen 

Trygg,vältestad  
och mycket  
effektiv

Lisa Rydenheim och 
Mats Andersson, Bayer



Effektiv och trygg strategi med  
välprövade produkter
// Ascra Xpro i den viktigaste tidpunkten

//  Skydda grödan fram till skörd med välprövade produkter

FLAGGBLADSBEHANDLING DC 39

När flaggbladet är helt ute

//  Mycket bra effekter mot de viktiga svamp- 
sjukdomarna svartpricksjuka, DTR och rost

// Den enda SDHI-produkten med 3 aktiva substanser

 
AXGÅNGSBEHANDLING DC 55-65

Från att halva axet är framme

//  Skyddar mot sena angrepp av rost, DTR och  
svartpricksjuka

// Blandning av två kompletterande azoler

REKOMMENDATION

Ascra Xpro 0,75-1,0 l/ha 

REKOMMENDATION

Prosaro 0,5 l/ha eller

Folicur Xpert 0,4 l/ha  

+ Proline 0,2 l/ha

SVAMPSTRATEGIER VETE

ASCRA XPRO-TIDPUNKTEN 
VETE

FLAGGBLAD FULLT  
UTVECKLAT TILL ATT AXET  

BÖRJAR STICKA FRAM

DC 39-55

– DEN VIKTIGASTE TIDPUNKTEN I  
DIN SVAMPSTRATEGI
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SVARTPRICKSJUKA

DTR

VETEMJÖLDAGGGULROST

BRUNROST

Delad behandling vid tidiga angrepp av  
DTR/Rost/Mjöldagg
//  Förebygg risken för tidiga svampangrepp, exempelvis i odlingssystem med  
 reducerad jordbearbetning

//  Ascra Xpro i den viktigaste tidpunkten

TIDIG AXGÅNGSBEHANDLING DC 45-55

Axet börjar sticka fram

//  Mycket bra effekter mot de viktiga  
svampsjukdomarna svartpricksjuka, DTR och rost

//  Den enda SDHI produkten med 3 aktiva substanser

TIDIG STRÅSKJUTNING DC 30-32

Strået börjar sin tillväxt

//  Mycket bra effekter mot rost, DTR och mjöldagg  
som kan komma tidigt på säsongen

// Blandning av två kompletterande azoler

REKOMMENDATION

Prosaro 0,3 l/ha eller

Folicur Xpert 0,4 l/ha

REKOMMENDATION

Ascra Xpro 0,75-1,0 l/ha

4.5 Mycket god effekt (71-90 %)

4.0 Mycket god effekt (71-90 %)

3.5 God effekt (51-70 %)4.0 Mycket god effekt (71-90 %)

4.0 Mycket god effekt (71-90 %)



Dubbelbehandling
//  I kraftiga bestånd och känsliga sorter

// Framförallt vid tidiga angrepp av kornets bladfläcksjuka el. kornrost

//  I korn är det viktigt att skydda hela plantan

STRÅSKJUTNING DC 30-33

Strået börjar sin tillväxt

//  Mycket bra effekter mot bladfläcksjuka,  
rost och sköldfläcksjuka

// Blandning av två kompletterande azoler

 
HUVUDBEHANDLING DC 37-49

Flaggbladet ute till första borsten är synliga

//  Mycket bra effekter mot de viktiga sjukdomarna  
kornets bladfläcksjuka och kornrost samt Ramularia

// Blandning med Cerone motverkar ax- och stråbrytning

REKOMMENDATION

Prosaro 0,3 l/ha + Comet Pro 0,2 l/ha eller

Folicur Xpert 0,3 l/ha + Comet Pro 0,2 l/ha

REKOMMENDATION

Ascra Xpro 0,5-0,6 l/ha  

+ Cerone 0,2 l/ha

SVAMPSTRATEGIER KORN

ASCRA XPRO-TIDPUNKTEN 
KORN

FLAGGBLADET UTE
TILL FÖRSTA BORSTEN  

ÄR SYNLIGA

DC 37-49

– HUVUDTIDPUNKTEN FÖR SVAMPBEHANDLING  
I KORN



Enkelbehandling
// Ascra Xpro skyddar kornet mot alla de viktiga svampsjukdomarna

// I korn är det viktigt att skydda hela plantan

ENKELBEHANDLING DC 37-49

Flaggbladet ute till första borsten är synliga

//  Mycket bra effekter mot de viktiga sjukdomarna  
kornets bladfläcksjuka och kornrost

// Cerone motverkar ax- och stråbrytning

REKOMMENDATION

Ascra Xpro 0,5-0,6 l/ha

+ Comet Pro 0,2 l/ha + Cerone 0,2 l/ha
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RAMULARIA

SKÖLDFLÄCKSJUKA

KORNETS BLADFLÄCKSJUKA KORNMJÖLDAGG

KORNROST

4.0 Mycket god effekt (71-90 %)

4.0 Mycket god effekt (71-90 %)

4.5 Mycket god effekt (71-90 %)4.5 Mycket god effekt (71-90 %)

4.5 Mycket god effekt (71-90 %)



Effektivt 
komplement
till Ascra Xpro på tidiga/sena angrepp  
av svampsjukdomar i stråsäd 
// Brett effektspektrum för tidiga svampbehandlingar 

// Effektiva lösningar för axgångsbehandlingen, skyddar grödan fram till skörd

// Resistensbrytare för svartpricksjuka

// Mycket god rosteffekt 

Folicur® Xpert och Prosaro® är en blandning av de två aktiva substanserna tebukonazol och protiokonazol. Folicur Xpert tebukonazol (160 g/l) och protiokonazol (80 g/l)
Prosaro tebukonazol (125 g/l) och protiokonazol (125 g/l). Ascra®, Folicur®, Prosaro® och Cerone® är registerade varumärke från Bayer. Comet® Pro är registerat varumärke från BASF.
Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett.

De två aktiva substanserna i Folicur Xpert/Prosaro har olika styrkor och kompletterar  
varandra för ett bredverkande skydd

Aktiva substanser Protiokonazol Tebukonazol

Svartpricksjuka

Rost

DTR

Stråbas-sjukdomar

Kornrost

Kornets bladfläcksjuka

Ramularia

Sköldfläcksjuka God effekt

Mjöldagg Medeleffekt

Fusarium Svag/ingen effekt


