
Proline skyddar effektivt axet 
mot angrepp av Septoria. 
Dessutom får du ett skydd  
mot angrepp av Axfusarios.

Merskörd med Proline  
– oavsett behandlingstidpunkt
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Proline 0,4
DC 47-51

Försök i väst. Försöksserie L15-1010. 3 försök 2007. 
Skörd i obehandlat: 6 709 kg/ha.

Proline 0,4
DC 55-59

Proline 0,6
DC 55-59

Proline 0,6
DC 65

För mervärde 
och kvalitet



Bayer AB, Bayer CropScience, Postbox 13, S-245 21 Staffanstorp
www.bcsmobil.se, www.bayercropscience.se, bcssverige@bayer.com

För mervärde och kvalitet - i vete
Proline har sedan de första försöken 1998 i Sverige visat höga och stabila effekter 
mot Septoria. I olika typer av undersökningar visar Proline fortsatt bred effekt mot 
flera betydelsefulla svampsjukdomar i vete. 

Dosering och behandlingstidpunkt

Beh. tidpunkt DC 32-39 DC 51-55 DC 61-65

Skadegörare Mjöldagg, rost, 
septoria, DTR

Mjöldagg, rost, 
septoria, DTR

Septoria, 
Fusarium

Dosering, l/ha  0,4 0,4–0,6 0,6

OBS: Max två behandlingar med Proline per säsong.

Många olika faktorer har inflytande på ditt val 
av svampstrategi. Risken för angrepp av olika 
svampsjukdomar styrs till stor del av årsmånen 
och den sort du valt.

Proline är basen i svampstrategin i vete för be-
handling mot Septoria, men bekämpar också 
Fusarium i axet. Är det fuktig väderlek under 
den avslutande axgångsbehandlingen ökar ris-
ken för angrepp av Axfusarium. Detta minns vi 
från förra året. Angrepp av Fusarium ökar ris-

Tidigare gjordes den avslutande axgångsbe-
handlingen i DC 45-49. Idag behandlar man 
med Proline när axet är fullt synligt (normalt 
5–7 dagar senare) för att kunna kombinera ef-
fekt både mot Septoria och Axfusarium. Tid-
punktsförsök visar på lika goda merskördar vid 
behandling i DC 55 som när axet är fullt synligt.

Sorternas mottaglighet för olika sjukdomar va-
rierar stort. Det är dock viktigt att fokusera på 
skydd mot Septoria som är den viktigaste sjuk-
domen. Septoria fortsätter att vara den sjuk-
dom som ger de största skördesänkningarna.

ken för toxiner i spannmålen, vilket ger nedsatt 
kvalitet. Detta är speciellt viktigt i bröd- och 
fodervete. Är det risk för Fusarium-angrepp un-
der axgångsbehandlingen skall man styra be-
handlingen till blomningen (DC 61-65) för opti-
malt skydd både mot Septoria och Axfusarium. 

Med Proline har man möjligheten att kombinera 
hög effekt både mot Septoria och Axfusarium 
i en och samma behandling. Därför skall den 
avslutande behandlingen med Proline utföras 
från DC 55. Den optimala behandlingstidpunk-
ten mot axfusarium är DC 61-65.

Axgångsbehandling i vete – skydd mot angrepp av Septoria

Angrepp av Fusarium har ökat de senaste åren

Välj rätt behandlingstidpunkt

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. 


