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A = Amistar (azoxystrobin) Ac = Acanto (pikoxystrobin)

Ar = Armure (difenokonazol+propikonazol) Avi = Aviator Xpro (bixafen+protiokonazol)

B =Bell (boskalid+epoxikonazol) Bo= Bolt XL (propikonazol) 
Bu = Bumper (propikonazol) Br= Bravo (klortalonil) 

C/CP = Comet/Comet Pro (pyraklostrobin) Ca = Cantus (boskalid)

D = Delaro (trifloxystrobin+protiokonazol) Fl = Flexity (metrafenon)
F = Forbel (fenpropimorf) Fo= Folpan (folpet) 
Imtrex = (fluxapyroxad) J= Jenton (pyraklostrobin+fenpropimorf) 

K = Kayak (cyprodinil) Mi = Mirador (azoxystrobin)
P = Proline (protiokonazol) Sp = Sportak (prokloraz)
St = Stereo (propikonazol + cyprodinil) SX = Siltra Xpro (bixafen+protiokonazol)

T= Tilt 250 EC (propikonazol) Te= Tern (fenpropidin) 
To= Topsin (tiofanatmetyl)
Betningsmedel 
Celest Formula M (fludioxonil) Systiva (fluxapyroxad)

Tabell 1. Förteckning över de produkter som ingår i försöken, förkortningar 
och aktiv substans. Inte registrerade produkter är markerade med kursiv 
stil.

Höstvete
L9-1011. Effektjämförelser för olika fungi-
cider. Tre försök 

Syftet med försöken var att undersöka olika 
fungiciders effekt på främst svartpricksjuka och 
att följa effektförändringen mellan olika år. Det 
var ovanligt många regndagar under maj må-
nad vilket gjorde att infektionsbetingelserna för 
svartpricksjuka var gynnsamma. Däremot var 
temperaturen lägre än normalt under både maj, 
juni och delar av juli, vilket medförde att latens-
perioden blev lång och angreppen utvecklades 
långsamt. Det var först från mitten av juli som 
större angrepp av svartpricksjuka konstaterades. 

Preparaten tillfördes vid två tidpunkter: DC 
37/39 och DC 55/59. Det var endast ett försök 
som skördades, försöket i Staffanstorp. I det för-
söket fanns angrepp av både svartpricksjuka och 
brunrost. Det fanns inga signifikanta skillnader i 
försöket, varken mellan behandlat och obehandlat 
eller mellan de olika behandlingarna. Skördeök-
ningen för behandling låg runt 1 000 kg/ha och 
det var led 2 (Aviator Xpro, ej registrerad) som 
gav högst merskörd följt av led 9 (Proline + Tilt i 
DC 37/39, följt av Proline DC 55/59).

I försöket i Borrby förekom starka angrepp av 
gulrost trots att försöket låg i sorten Hereford, 
som betraktas vara endast måttligt mottaglig för 
gulrost. En gradering av gulrostangreppen gjordes 
i Borrby och alla behandlingarna hade god effekt 
mot gulrost förutom Bravo, där effekten var 
mycket svag. 

Angrepp av svartpricksjuka var ganska kraftiga 
i alla tre försöken och graderingarna visade att 
behandling med enbart Tilt (led 6) hade mycket 
dålig effekt och var signifikant skild från alla 
övriga behandlingar. Bekämpning med Proline 
(led 5) som soloprodukt gav 63 % effekt mot 
svartpricksjuka, vilket ligger på nästan samma 
nivå som förra året. Led 9, där Proline förstärktes 
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med Tilt i DC 37 följt av Proline i DC 55, var 
effekten jämförbar (61 %). Förstärktes Proline 
med Folpan i DC 37 följt av Proline i DC 55 
(led 7) ökade effekten något, till 67 %. Effekten 
ökade ytterligare något (till ca 70 %) i de led där 
Proline förstärktes med Sportak i DC 37 följt 
av Proline i DC 55 (led 8) och led 4 där Proline 
i DC 37 följdes av Armure i DC 55. Led 3 och 
led 11 innehåller båda den aktiva substansen 

boskalid (inte registrerad i stråsäd), som tillfördes 
i blandning med olika triazoler (epoxikonazol 
eller protiokonazol) och effekten för dessa bland-
ningar var 73 respektive 76 %. Den inte regist-
rerade produkten Bravo (led 10) hade mycket 
bra effekt, ca 80 %. Bäst effekt (84 %) av de här 
provade produkterna hade den inte registrerade 
SDHI-fungiciden, Aviator Xpro, led 2. 

Led Behandling
Dos (kg,l/ha) vid DC Rel tal

Skörd (kg/ha)
Staffanstorp 

Svartpricksjuka (%)
medel 3 försök 

blad 2 

Gulrost (%)
1 f Borrby 

blad 2 DC 71 37-39 55-59
1  Obehandlat 100 (=10190) 56,3 a 16,3 a
2  2 x  Aviator Xpro 0,625 0,625 111 9,2 d 1,8 b
3  2 x Bell 0,75 0,75 109 15,1 cd 1,4 b
4  Proline & Armure 0,4 0,4 108 16,4 cd 2,3 b
5  2 x Proline 0,4 0,4 107 20,9 c 2,3 b
6  2 x Tilt 0,25 0,25 104 46,3 b 3,3 b
7  Proline + Folpan & Proline 0,4+ 0,75 0,4 106 18,3 cd 3,5 b
8  Proline + Sportak & Proline 0,4 + 0,5 0,4 107 16,8 cd 2,5 b
9  Proline + Tilt & Proline 0,4 + 0,25 0,4 110 21,8 c 3,0 b

10 2 x  Bravo 1,0 1,0 110 11,3 cd 14,5 a
11 2 x Proline + Cantus 0,25+0,35 0,25+0,35 106 13,5 cd 2,5 b

LSD ns 6,8 2,8

Tabell 2. Höstvete L9-1011. Skörd ett försök 2015.  Angrepp (% angripen 
yta) av svartpricksjuka tre försök och gulrost ett försök.  Värden med sam-
ma bokstav är inte skilda åt.

L9-1050. Behandlingsstrategier i höstvete 
mot svartpricksjuka. Tre försök 

  

Syftet med försöken var att studera olika behand-
lingsstrategier mot svartpricksjuka och därför 

behandlades alla försöken med Flexity 0,25 l/
ha + Forbel 0,4 l/ha i DC 31 för att sanera för 
mjöldagg och gulrost. Alla behandlingar utom 
led 2–4 är dubbelbehandlingar i DC 37/39 
samt DC 55/59. Från försöket i Klagstorp har 
endast gradering tagits med i sammanställningen.  
Angreppen av svartpricksjuka var relativt stora i 
alla tre försöken men utvecklades sent. Brunrost 
förekom i försöket i Tomelilla och i slutet av juli 
var angreppen ganska starka. 
I försöket i Kattarp, där det främst förekom 
svartpricksjuka var merskörden för behandling 
måttlig, trots ganska stora angrepp av svartprick-
sjuka i slutet av juli. Högst merskörd, 700 kg/
ha, gav led 15 Proline förstärkt med Topsin i DC 
37 följt av Proline + Bolt XL i DC 55. Detta led 
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