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betningen inte påverkade detta. 

I höstvete var angreppen av svartpricksjuka 

mot svartpricksjuka av de testade produkterna 
hade SDHI-fungiciderna, Aviator Xpro och 
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Resultat 
Försöken har bekostats av Skåneförsöken, SLF, 
Jordbruksverket, BASF, Bayer CropScience, 
DuPont, ADAMA, Nordisk Alkali och Syngenta. 
Lönsamhetsberäkningar har gjorts i flertalet serier 
och använda priser och kostnader finns redovi-
sade längst bak i försöksboken. I tabellerna re-
dovisas ofta statistik genom bokstäver som anger 
att led med gemensam bokstav är inte signifikant 
åtskilda. Observera att för ännu ej registrerade 
preparat beräknas inget netto. För enskilda för-
söksresultat hänvisas till: www.skaneforsoken.nu. 
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Höstvete
L9-1011. Effektjämförelser för olika fungi-
cider. Tre försök 

Försöksvärdar:   Sort:
Jeppe Mårtensson, 
Hviderups Gods, Eslöv  Julius

Lars Göransson, 
Gislövs byaväg 108, Tygelsjö Mariboss

Hushållningsällskapet, 
Sandby Gård, Borrby   Mariboss

Syftet med försöken var att undersöka olika 
fungiciders effekt på främst svartpricksjuka och 
att följa effektförändringen mellan olika år. Den 
varma våren tillsammans med många regndagar 
under maj månad medförde att infektionsbeting-
elserna för svartpricksjuka var gynnsamma och 
angreppen blev relativt kraftiga. Det varma och 
torra vädret under juli medförde dock att an-
greppsutvecklingen stannade av och angreppens 
betydelse blev något mindre än befarat. 

Preparaten tillfördes vid två tidpunkter: DC 
37/39 och DC 55/59. Mindre angrepp av brun-
rost förekom i två försök (Mariboss). Bekämp-
ning enbart med Proline (led 4) gav 66 % effekt 

mot svartpricksjuka, vilket är något lägre jämfört 
med tidigare år. För leden där Proline i DC 37 
följdes av Armure i DC 55 (led 6) och där Proline 
förstärktes med Tilt i DC 37 följt av Proline i 
DC 55 (led 9) var effekten något högre (72 %). 
Förstärktes Proline med Sportak i DC 37 följt av 
Proline (led 8) ökade effekten till 78 %. Den nya 
(ej registrerad) SDHI-fungiciden, Aviator Xpro 
led 2, hade bäst effekt (87 %) av de här provade 
produkterna.

Högst skörd gav led 2 (Aviator Xpro) följt av led 
3 (Bell, ej registrerad). Förstärkning av Proline 
med Sportak (led 8) eller Tilt (led 9), liksom Pro-
line följt av Armure gav också något högre mer-
skörd jämfört med enbart Proline (led 4), dock ej 
signifikant. Den lägre dosen Proline 0,2 l/ha (led 
7) i kombination med Sportak vid behandling i 
DC 37 gav något lägre merskörd, jämfört med 
den högre Proline-dosen 0,4 l/ha (led 8). Be-
handling med Tilt (led 4) hade otillräcklig effekt, 
vilket också visade sig i lägre merskörd. 

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

Ar = Armure (difenokonazol+propikonazol) Avi = Aviator Xpro (bixafen+protiokonazol)
B = Bell (boskalid+epoxikonazol) Bu = Bumper (propikonazol)

C/CP = Comet/Comet Pro (pyraklostrobin D= Delaro (protiokonazol + trifloxystrobin)
F = Forbel (fenpropimorf) Fl = Flexity (metrafenon)

Fol = Folicur (tebukonazol) 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)

Betningsmedel 

Celest Formula M (fludioxonil) Systiva (fluxapyroxad)


