Varje kilo räknas!

Skydda skördepotentialen i din raps.

INNEHÅLL PROPULSE
125 g/l Fluopyram
125 g/l Protiokonazol

// 	 Hög effekt på de viktiga svampsjukdomarna i raps

– Propulse tillhör den senaste generationen av SDHI-fungicider och har hög effekt på sjukdomar
som kan angripa raps.

// 	 Höga effekter och merskördar i svenska och Europeiska försök

–P
 ropulse har under många år ingått i höstrapsförsök i både Sverige och i Europa med mycket goda resultat.

// 	 Innehåller två för rapsen starka aktiva substanser

– Propulse är en färdigformulerad produkt med de två aktiva substanserna fluopyram och protiokonazol.
–F
 luopyram tillhör gruppen SDHI-fungicider och ingår även i Ascra Xpro.
– Protiokonazol (Proline) är den starkaste triazolen på marknaden som länge använts för svampbekämpning i raps.
– Den färdigformulerade blandningen mellan en SDHI och en triazol ger en inbyggd resistensstrategi.

// F
 lexibelt behandlingsfönster
–D
 et är viktigt att skydda hela plantan, både huvudskottet och sidoskotten.
– Propulse innehåller två för rapsen starka aktiva substanser vilka ger både kurativ- och långtidseffekt.
– Propulse har ett flexibelt behandlingsfönster DC 57-69. Detta ger en större flexibilitet i val av
behandlingstidpunkt för ett starkt skydd.
–V
 id dubbelbehandling används Propulse i den första behandlingen.

// R
 EKOMMENDATION

Rekommenderad tidpunkt
för behandling är när rapsen
är i full blom DC 65, både för
höstraps och vårraps.

DC 65-67
Full blom

Propulse 0,7-1,0 l/ha
Välj den högre dosen i fält med
hög risk för angrepp.

Riskfaktorer för angrepp av bomullsmögel:
– Fält med tidigare angrepp
– Kraftiga bestånd som ger långvarig markfukt
– Lång och utdragen blomning

Effekt %

FLEXIBEL BEHANDLINGSTIDPUNKT
BRETT BEHANDLINGSFÖNSTER

Effekt vid olika behandlingstidpunkter.
Propulse 1,0 l/ha
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Optimal behandlingstidpunkt mot bomullsmögel är i full
blom (DC 65). Men rapsplantan blommar inte homogent
och därför blir det ofta en kompromiss mellan huvudskott
och sidoskott.
Eftersom Propulse har både kurativ- och lågtidseffekt ger
den ett bra skydd även vid behandling i början och slutet
av blomningen.
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Behandlingstidpunkt

Medelvärde angrepp %

DC 55-60
(n = 11)

DC 61-65
(n = 30)

DC 66-69
(n = 6)

29,6

26,5

36,5

HÖG EFFEKT MOT RAPSENS SJUKDOMAR

Torröta (Phoma)
5

Gråmögel
(Botrytis)

4
3

Ljus
bladfläcksjuka

2

Protiokonazol och fluopyram har, var för sig, bra effekt på
bomullsmögel och kombinationen ger ytterligare en förstärkt
effekt. Fluopyram har mycket hög effekt på Alternaria
och kompletterar effekten av ren Proline.
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Alternaria

0

Bomullsmögel

Mjöldagg
skidor

5 Specialmedel (91-100 %) 4 Mycket god effekt (71-90 %)

Vit
bladfläck

Mjöldagg
Blad + stjälk

3 God effekt (51-70 %) 2 Viss effekt (40-50 %) 1 Svag effekt (under 40 %)

BLANDBARHET
// Propulse är blandbart med relevanta fungicider och insekticider.

// Propulse rekommenderas inte att blandas med Galera.

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR PROPULSE I RAPS
Gröda

Utvecklingsstadie
vid behandling

Max antal
behandlingar/år

Tot max dos
l/ha

Karenstid

57-69

1

1,0

–

Raps & Rybs

För användningsvillkor i andra grödor se under Propulse på vår hemsida www.cropscience.bayer.se

Kontakta
Mats Andersson
070-5671677

Lisa Rydenheim
076-8677125

Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. Mars 2022.

