
I korn har Proline en unik 
bredd och mycket god  
effekt mot de viktigaste 
svampsjukdomarna.

Källa: Medelvärde av merskörd för samtliga försök (5 st) i L15-
4010A, 2011. Beh. i DC 37-39. Skörd i obehandlat: 5 720 kg/ha.

530 kg/ha

0,2 Proline + 
0,25 Comet

0,4 Stereo + 
0,25 Comet

0,6 Kayak + 
0,25 Amistar

420 kg/ha 410 kg/ha

Proline ger höga merskördar 
även i korn

För mervärde 
och kvalitet
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För mervärde och kvalitet – även i korn
Proline i korn ger många möjligheter. Produkten kan användas i alla 
svampstrategier, vare sig det gäller foder eller maltkorn. 

Dosering och behandlingstidpunkt

Utv.stadium/opti-
mal tidpunkt

DC 37-39
(Flaggbladet framme)

DC 45-55
(Vid axgång)

DC 61-65
(Blomning)

Sjukdomar
Mjöldagg, sköldfläck, 

bladfläck, Rost
Som DC 37-39 + 

Ramularia
Fusarium

Dosering, l/ha 0,2–0,4 0,4 0,6

Med mycket goda effekter på de vanligaste svampsjukdomarna i 
korn är Proline ett givet val. Förutom de vanliga svampsjukdomarna 
som sköldfläcksjuka, bladfläcksjuka och rost har Proline också hög 
effekt på Ramularia och Fusarium.

Proline kan användas ensam men en blandning med strobilurin för-
stärker effekten på vissa sjukdomar.

En svampbehandling utförs normalt i DC 37-39, när flaggbladet är 
framme. 

Svampsjukdomen Ramularia uppträder oftast senare på säsongen. 
En riktad bekämpning med Proline mot Ramularia ger oftast bäst ef-
fekt om den utförs senare än den normala svampbehandlingen. Bäst 
effekt mot Ramularia uppnås vid behandling med Proline omkring 
axgång, en behandling mellan DC 45-55 har visat bäst effekt.

Fokusera på kvalitet
Vid odling av maltkorn ställs höga krav på kvaliteten. En strategi där 
man kompletterar normalbehandlingen vid DC 37-39 med en Proli-
nebehandling vid blomning, DC 61-65 ökar kvaliteten. Denna typ av 
behandling kan reducera angreppen av Fusarium och de oönskade 
DON toxinerna.

Ramularia

OBS

För lyckad bekämpning av 
sjukdomarna är det viktigt 
att en korrekt dos används. 

Detta är viktigt även om du 
väljer att blanda med andra 
preparat.

Kontakta din rådgivare eller besök www.bayercropscience.se/produkter/proline 
om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med 
försiktighet. Läs alltid etikett och produkt information före användning. Observera 
alla varningsfraser och symboler. 


