
Ny effektiv produkt för 
svampbekämpning i raps

HÖG EFFEKT PÅ DE VIKTIGA SVAMPSJUKDOMARNA  
I RAPS
Propulse tillhör den senaste generationen av SDHI-fungicider och  
har hög effekt på bland annat bomullsmögel och Alternaria i raps.

BRA EFFEKTER OCH MERSKÖRDAR I SVENSKA OCH EUROPEISKA FÖRSÖK
Propulse har ingått i höstrapsförsök i både Sverige och i Europa med goda resultat jämfört med  
konkurrerande SDHI- produkt. I 5 försök 2017 som behandlades i full blom, DC 65, gav Propulse  
en genomsnittlig skördeökning på 380 kg jämfört med obehandlat. 

SDHI-FUNGICID PLUS PROLINE I EN FÄRDIGFORMULERAD PRODUKT
Propulse är en färdigformulerad produkt med de två aktiva substanserna fluopyram och protiokonazol. 
Fluopyram tillhör gruppen SDHI-fungicider som även ingår i Ascra Xpro men är en nyhet i raps.  
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. 

FLEXIBELT BEHANDLINGSFÖNSTER
För bäst effekt mot bomullsmögel ska behandling göras i full blom DC 65. Men Propulse har ett flexibelt 
behandlingsfönster DC 57-69. Kan användas ända fram till avslutande blom (DC 69). 

INNEHÅLL PROPULSE

125 g/l Fluopyram

125 g/l Protiokonazol

REKOMMENDATION 

Rekommenderad tidpunkt för behandling är när rapsen är i full blom DC 65, både för höstraps och vårraps.
En kombination av svampbehandling och behandling mot blygrå rapsvivel kan i många fall sammanfalla och kombineras. 

På fält där det tidigare varit stora angrepp av bom-
ullsmögel och man bedömer att det åter finns risk 
för stora angrepp rekommenderas ren Propulse. 

Vill man öka den förgrönande effekten så är 
rekommendationen att tankblanda Propulse  med 
en strobilurin. DC 65-67  

Full blom

Propulse 0,8-1,0 l/ha   Alt:  Propulse 0,7 l/ha  
+ strobilurin 0,3 l/ha



ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR PROPULSE I RAPS
GRÖDA

 
Raps & Rybs

MAX ANTAL
BEHANDLINGAR/ÅR

1

UTVECKLINGSSTADIE  
VID BEHANDLING

57-69

TOT MAX DOS 
L/HA

1,0

KARENSTID 

–

Kontakta 

Stefan Hansson Mats Andersson Lisa Rydenheim Marcus Pedersen
076-1459904 070-5671677 076-8677125 072-3698232

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. April 2018.

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

   Propulse är blandbart med relevanta fungicider och insekticider. 

   Propulse rekommenderas inte att blandas med Galera.

Protiokonazol och fluopyram har, var 
för sig, bra effekt på bomullsmögel 
men kombinationen ger ytterliga-
re en ny effektnivå. Fluopyram har 
mycket hög effekt på Alternaria och 
ger ett bättre skydd än ren Proline.

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

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

1 Svag effekt (under 40 %)

PROPULSE HAR BRED EFFEKT MOT RAPSENS OLIKA SJUKDOMAR


