
Proline nu godkänd i havre 

Användning av Proline mot Fusarium i odlingar av havre är nu 
godkänd, enligt följande: 

Beh. BBCH 60-69 

Dos:  0,6 l/ha 

Karenstid: 40 dagar 



Rekommendation Axfusarium: 

För att uppnå en hög effekt mot Axfusarium och minska risken för 
toxinbildning krävs en riktad behandling med Proline under blomning i  

DC 61-65 med dos 0,6 l/ha. 
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Obehandlat Proline 0.6 BBCH 55 Proline 0.6 BBCH 60 Proline 0.6 BBCH 65 Proline 0.6 BBCH 69

Effekt mot Don-toxin 

1555 μg/kg DON         

1288μg/kg DON         

573 μg/kg DON        

498 μg/kg DON        

834 μg/kg DON        

Källa:   HUSEC GEP försök Sverige 2012 

Försök mot Axfusarios i havre 2012                        
Reduktion av DON-toxin 



Fusarium i havre – ett ökande problem 

Regniga somrar och besvärliga skördeförhållanden ökar risken för Fusarium-angrepp. Vid Fusariumangrepp är det i de flesta fall inte minskad skörd som är 
huvudproblemet utan att vissa Fusariumarter kan producera svamptoxiner, så kallade mykotoxiner. Höga halter av mykotoxiner kan medföra nedklassning 
och i värsta fall kan halterna bli så höga att spannmålspartiet inte är användbart till varken livsmedel eller foder. I Sverige har ansvariga myndigheter och 
den svenska spannmålshandeln under många år kontrollerat toxinhalterna i svensk spannmål. Nivåer över gräns- respektive riktvärden har fram till 2010 
varit relativt sett få, även om det varierat betydligt mellan åren. 
 

EUs gränsvärden styr 

Fusariumsvampar kan bilda  flera olika mykotoxiner. De för närvarande mest aktuella är deoxynivalenol (DON) och zearalenon (ZEA). För dessa finns 
fastställda gräns och riktvärden på EU-nivå, för såväl spannmålsråvara som förädlade produkter. Gräns- och riktvärden är baserade på vilket dagligt intag 
som anses acceptabelt, utan att orsaka skadliga hälsoeffekter hos människor och djur. Den svenska spannmålshandeln har i förebyggande syfte tillsammans 
med andra aktörer arbetat fram odlingsråd, samlade i ”Nationella Branschriktlinjer för att undvika fusariumtoxiner i spannmål”. Dessa uppdateras årligen, 
godkänns av Livsmedelsverket och  finns tillgängliga på ett stort antal hemsidor. De distribueras även direkt till  flertalet lantbrukare i Sverige. 
 

Regniga förhållanden 

Regniga förhållanden och varm väderlek under blomning ökar risken för infektion avsevärt. Hela axet kan angripas, men oftast är det ett eller flera småax 
som angrips. Angripna delar brådmognar och vid regnig väderlek syns en karaktäristisk laxrosa färg. 
 

Proline mot Fusariumsvampar 

Kemisk bekämpning av fusariumsvampar är begränsad till en kort period under blomning. Proline reducerar angreppen av fusariumsvampar vid bekämpning 
i rätt tidpunkt. För att uppnå en hög effekt mot Axfusarium och för att minska risken för toxinbildning krävs en riktad behandling med 0,6 l/ha Proline under 
blomning, DC 61-65. 
 

Blandning med andra preparat 

Vid behandling mot Fusarium i havre avrådes från blandning med andra fungicider. 
 

Erfarenheter från Norge 

Angrepp av Fusarium och förekomst av mykotoxiner i havre har varit ett ökande problem i Norge under många år. Erfarenheter från Norge visar att en 
behandling med Proline har reducerat halten av mykotoxiner med i medeltal 50 %, men det finns variationer. Viktigt för effekten är att behandlingen utförts 
under blomningen. Behandlingstidpunkt: normalt 5-7 dagar efter vippgång. 

 

För att uppnå en hög effekt mot Axfusarium och för att minska risken för toxinbildning krävs en riktad behandling med  

0,6 l/ha Proline under blomning, DC 61-65. Max en behandling. 


