Trygg, enkel och 			
					mycket

effektiv

// Stor praktisk erfarenhet med många nöjda lantbrukare
// Höga merskördar i försök och i praktiken år efter år
// Unik formulering som ger flera praktiska fördelar
// Den enda SDHI-produkten med 3 aktiva substanser
// Hög effekt på alla de viktiga svampsjukdomarna i spannmål

Svartpricksjuka

Ramularia

DTR

5
4

Kornrost

Vetemjöldagg

3
2
1
0

Kornmjöldagg

Gulrost

5 Specialmedel (91-100 %)
Brunrost

Kornets
bladfläcksjuka

4 Mycket god effekt (71-90 %)
3 God effekt (51-70 %)

Sköldfläcksjuka

2 Viss effekt (40-50 %)
1 Svag effekt (under 40 %)

Källa spindeldiagram: Jordbruksverket. Ascra ® Xpro innehåller tre aktiva substanser från tre olika kemiska grupper för bättre effekt och resistensprofil. Innehåll Ascra Xpro 65 g/l
bixafen, 130 g/l protiokonazol och 65 g/l fluopyram.

Svampstrategier

Vete

Effektiv och trygg strategi med välprövade produkter
// Ascra Xpro i den viktigaste tidpunkten
// Skydda grödan fram till skörd med ”nya” välprövade produkter
FLAGGBLADSBEHANDLING DC 39
När flaggbladet är helt ute
//	Mycket bra effekter mot de viktiga
svampsjukdomarna svartpricksjuka, DTR och rost
// Den enda SDHI produkten med 3 aktiva substanser

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

AXGÅNGSBEHANDLING DC 55-65
Från att halva axet är framme
//	Säkrar mot sena angrepp av rost, DTR och
svartpricksjuka
// Blandning av två kompletterande azoler

Prosaro 0,5 l/ha
eller
Folicur Xpert 0,4 l/ha
+ Proline 0,2 l/ha

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 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

Prosaro 0,3 l/ha
eller
Folicur Xpert 0,4 l/ha

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

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

Svampstrategier

Korn

Dubbelbehandling
// 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

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

HUVUDBEHANDLING DC 39-49
Flaggbladet ute till första borsten är synliga
//	Mycket bra effekter mot de viktiga sjukdomarna kornets
bladfläcksjuka och kornrost samt Ramularia
// Cerone motverkar ax- och stråbrytning

Ascra Xpro 0,6 l/ha
+ Cerone 0,2 l/ha

Enkelbehandling
// Ascra Xpro skyddar kornet mot alla de viktiga svampsjukdomarna
// I korn är det viktigt att skydda hela plantan
ENKELBEHANDLING DC 39-49
Flaggbladet ute till första borsten är synliga
//	Mycket bra effekter mot de viktiga sjukdomarna kornets
bladfläcksjuka och kornrost
// Cerone motverkar ax- och stråbrytning

Ascra Xpro 0,6 l/ha
+ Comet Pro 0,2 l/ha
+ Cerone 0,2 l/ha

		Effektivt
komplement

		 till Ascra Xpro på tidiga/sena
svampsjukdomar i stråsäd
// Ersättare till Tilt-produkter i tidiga behandlingar
// Nya lösningar för axgångsbehandlingen, håller grödan frisk fram till skörd
// Resistensbrytare för svartpricksjuka
// Mycket god rosteffekt
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
Stråbasssjukdomar
Kornrost
Kornets bladfläcksjuka
Ramularia

God effekt

Sköldfläcksjuka

Medeleffekt

Mjöldagg

Svag/ingen effekt

Fusarium
Källa: Officiella och interna försök

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.

