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NYT FRA ANNONCØRERNE

Hav styr på septoria med Balaya
Også i pløjefri systemer

Af Just Bach Andersen, Agronomy Manager, BASF

Foråret nærmer sig, og der skal 
laves sprøjteplan for afgrøder-
ne inklusiv svampestrategi i 

hvedemarkerne. Efter lanceringen af 
Balaya i 2021 kan vi derfor se tilbage 
på og bruge de erfaringer, vi har gjort 
os både i Landsforsøgene og i land-
mandsdemoer.

På trods af en regnfuld maj måned 
i 2021 og mange hvedemarker, hvor 
T1 (st 32-33) var sprunget over, er det 
vores oplevelse, at Balaya ryddede 
godt op i septoriasmitten på fane-
bladssprøjtningen i st 39.

En solid dosering giver god kura-
tiv effekt og sikrer lang tids beskyt-
telse.

Et af de store emner til denne sæ-
son er hvor meget (eller lidt) Balaya, 
det er nødvendigt at bruge på det 
fuldt udviklede faneblad for at sikre 
en tilpas kurativ effekt på de infek-
tioner, der allerede måtte være og 
samtidig sikre langtidsbeskyttelse 
mod kommende septoriainfektioner.

Bladrer man Oversigten over 
Landsforsøgene 2021 igennem kan 
man se, at strategier med 0,75 l/ha 
Balaya på fanebladet oftest kommer 
ud som topscorer på nettomerud-
bytte, både i en solostrategi og også 
i strategikombinationer med andre 
svampemidler i T1 og T3.

Konklusionen på forsøgene fra 
2021 og vores egne landmandsaf-
prøvninger er derfor, at Balaya bør 
anvendes med en dosering, der er 
høj nok til at sikre både kurativ ef-
fekt og god langtidsbeskyttelse. 

Vores bud er minimum 0,75 l/ha 
Balaya. 

Om man så vil nøjes med Balaya 
som en solostrategi eller have T1 og 
T3 med, kommer an på om der opstår 
angreb af f.eks. meldug eller gulrust 
tidligt (=tilvælg T1) eller risiko for 
DTR og fusarium sent (= tilvælg T3). 

Med ønsket om en god og udbytte-
rig sæson fra BASF.

De 3 hovedegenskaber, der gør Balaya unik til 
septoriabekæmpelse i hvede
Resultaterne fra forsøgsserien (og fra de øvrige Landsforsøg), bekræfter de 
3 egenskaber, der gør Balaya (og dets aktivstof: Revysol) særlig god til 
septoriabekæmpelsen:
1) God kurativ effekt på allerede opståede septoriainfektioner - i praksis med 

op til 10 dages helbredende effekt. Man behøver således ikke tælle nedbørs-
dage og køre på 3. dagen uanset hvedens udviklingsstadium. Med Balaya i 
fanebladssprøjtningen kan man med ro i sindet afvente, at HELE fanebladet 
er udviklet og samtidig få tilpas kurativ effekt – forudsat at man kører med 
en dosering, der er stærk nok til at rydde op, dvs minimum 0,75 l/ha. 

2) Balaya (Revysol) bekæmper alle septoriasmitteracer og modvirker resi-
stensdannelse. Revysolmolekylets indbyggede fleksibilitet sikrer, at der 
er maksimal effekt på alle septoriasmitteracer og derved undgås, at de 
”stærkeste” mutationer formerer sig videre gennem sæsonen. Dette er især 
vigtigt i pløjefri systemer, hvor afgrøderester ofte kan være vært for ”gam-
mel” septoria fra året før, hvorfor angreb fra den kønnede formering i nogle 
tilfælde kan starte smitten op tidligere end ellers.

3) Langtidseffekt på 6-8 uger efter bekæmpelse. Når Revysol optages i bladene 
lægger det sig i depoter i bladene og bliver lige så stille opløst i saftstrøm-
men. Derfor har vi lang tids effekt. En sikker dosering af Balaya sikrer, at 
der er aktivstof nok til både at slå etablerede angreb ned, og at der er depot 
at tage af resten af sæsonen til kommende angreb. Med den kurative effekt 
in mente, er det vigtigt, at man afventer at fanebladet er helt fremme ved 
kørsel. Vi har kun én behandling med Balaya, derfor skal timingen være 
optimal. Fra praksis har vi set at en bekæmpelse så sent som muligt (ifht 
godkendelse t.o.m st. 40) giver det bedste udbytte. 

FA K T A

Her ses billeder af landsforsøgene »Svampebekæmpelse i mindre mod-
tagelige sorter«. Både visuelt og på nettomerudbytterne ses tydeligt, at 
0,75 l/ha Balaya (½ normaldosering) på fanebladet har sikret en god lang-
tidseffekt og samtidig formået at rydde op i etablerede septoriaangreb på 
2. og 3. øverste blad. Bemærk signifikant sikker forskel på nettomerudbyttet 
mellem de to doseringer.
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