
Propulse – nyeste våben mod septoria i hvede
Over halvdelen af merudbyttet for svampebekæmpelse i hvede kommer fra en veludført 
sprøjtning på fanebladet i stadie 37-39. Det nye SDHI svampemiddel Propulse har i årets 
 forsøg vist høj effekt mod septoria, der gør midlet bedst egnet på det tidspunkt

Propulse det nyeste SDHI 
svampemiddel
Danske planteravlere fik endelig i foråret 
2017 tilgang til et nyt og mere effekt 
SDHI til bekæmpelse af septoria i hvede. 
Septoria er den meste tabsvoldende 
svampesygdom i hvede. 
Nedsat effekt af triazoler gennem de se-
nere år har gjort, at anvendelse af SDHI 
til bekæmpelse af septoria er særlig 
vigtig. Danske planteavlere har i dag kun 
adgang til tre svampemidler fra SDHI 
gruppen.  
Boscalid, der var det første og i dag 
ældre SDHI i Danmark, findes i svam-
pemidlerne Bell® og Viverda®. Så det 
var et længe ventet ønske fra landbruget, 
at Propulse blev godkendt som et nyt, 
stærkt SDHI mod septoria.

Propulse bedst til 
fanebladssprøjtningen
Over 50 procent af merudbyttet for 
svampebekæmpelse kommer fra en 
veludført sprøjtning på fanebladet i 
stadie 37 til 39.  I 2017 udførte Bayer to 
strategiforsøg mod septoria hos landbo-
foreningerne VKST på Sjælland og SLF 
i Sønderjylland – områder, der begge 

er kendt for middel til højt smittetryk af 
septoria. 
Formålet var at klarlægge det optimale 
tidspunkt for brug af de to forskellige 
SDHI-produkter, som er tilgængeligt for 
planteavlerne i forhold til faneblads- og 
aksbehandlingen. 
Resultatet viste for begge lokaliteter, at 
Propulse bør reserveres til faneblads-
sprøjtningen, som det mest effektive 
SDHI mod septoria. Løsningen med 
Propulse på fanebladet var også løsnin-
gen med det bedste nettomerudbytte for 
landmanden. 

Propulse styrkes mod rustsvampe 
Propulse er et bredspektret svampemid-
del, som udover septoria også har god 
effekt mod meldug og hvedebladplet. 
Det er en god ide at styrke Propulse mod 
rustsvampe. 
Propulse har moderate effekt på rust. 
Dyrkes sorter, som er modtagelige for 
rustsvampe, kan det anbefales at tilsætte 
en ”sjat” Folicur Xpert eller Comet Pro 
til Propulse. Begge midler er gode til 
rustsvampe. 
Folicur Xpert, som indeholder aktivstof-
fet tebuconazole, har ved de senere års 

forsøg vist en stigende effekt mod septo-
ria. Derefter kan man ved at kombinere 
Propulse og Folicur Xpert styrke effekten 
mod septoria og samtidig få fuld kontrol 
over rustsvampe.

Akssprøjtning – anvend flere 
aktivstoffer
Til akssprøjtning bør der udover septoria 
vælges en strategi, som tager hensyn til 
DTR, brunrust og fusarium. Det gøres 
bedst ved at anvende flere forskellige ak-
tivstoffer, da spektret af virkemekanismer 
dermed forøges. I tidligere forsøg er der 
opnået god effekt ved at blande Proline 
Xpert eller Prosaro med Viverda® eller 
Bell®. 

Propulse – nemt og enkelt for 
landmanden
Udover at være det stærkeste svampemid-
del mod septoria i hvede er Propulse også 
et at de mest effektive svampemidler både 
i byg, vinterraps og majs. Det giver en høj 
fleksibilitet, færre produkter på hylderne, 
færre operatørfejl og gør det enkelt for 
landmanden i sæsonen.

Af Klaus Nielsen, Bayer A/S

Vejledende strategi til faneblad og akssprøjtning:

Stadie 37-39 (faneblad) 0,5-0,7 l/ha Propulse + 
0,25 Folicur Xpert eller  
0,2 l/ha Comet Pro®

Stadie 55-59 (akset) 0,3 l/ha Proline Xpert eller 
Prosaro + 
0,3 l/ha Viverda®/Bell® + 0,5 l/
ha Ultimate S®
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VIVERDA   0,5 A & PROPULSE 0,5 B

VIVERDA   0,5 A & VIVERDA   0,5 B

PROPULSE 0,5 A & VIVERDA   0,5 B

PROPULSE 0,5 A & PROPULSE 0,5 B

PROPULSE 0,5 A + COMET 0,2 A
& PROPULSE 0,5 B
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Bayer strategi forsøg 2017, Ubehandlet 87,2 hkg/ha 
2 forsøg, VKST v/ Ringsted sort: Hereford og SLF, Ultanggård, sort: Benchmark. Timing  A=st. 37-39, B= st. 55-59
Viverda® reg. Varemærke tilhørende BASF

– stærkeste SDHI på fanebladet 

*) Ultimate S® tilsættes kun, hvor der indgår Viverda®

Viverda®, Bell®, Comet Pro®, Ultimate S® reg. varemærke BASF

1=delvis modtagelig, 2=modtagelig, 3=meget modtagelig
Kilde: www.sortinfo.dk, data 2017

Hvedesorters sygdomsmodtagelighed

Septoria DTR Gulrust Brunrust

Benchmark 3 2 3 2

Torp 3 2 1 3

Sheriff 1 2 2 2

Kalmar 2 2 2 2

KWS Lili 2 1 2 3

Undgå resistensudvikling hos svampemidler
• Bland forskellige aktivstoffer/produkter med anden 

 virkemekanisme
• Vær forebyggende med svampebehandlingen 
• Anvend en robust dosering tilpasset sort og smittetryk
• Benyt maks. to gange SDHI pr. vækstsæson i hvede
• Lav sprøjtevinduer i marken, så du altid er på forkant mod 

sygdomme
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