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• Nyt om planteværn

• Vækstregulering: hvad gør vi i 2020?

• Nye forsøg med Amistar i raps og vårbyg

• Serrate effektivt græs og flyvehavre middel.

Agropro Landmandstræf 2020
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Nyt om planteværn

Karate WG Udgår af markedet (salgsforbud den 30.6 2020 og 

anvendelsesforbud den 20.6 2021)

- Vi arbejder på en ny flydende CS formulering

Zetrola                 Effektiv bekæmpelse af spildkorn & græsukrudt i    

………………….. raps & kartofler

- samme aktivstof (propaquizafop) som Agil

Evure Neo Bekæmper effekttivt bladlus i korn & kartofler, 

samt glimmerbøsser i raps  

- samme aktivstof (tau-fluvalinat) som Mavrik Vita
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Tocalis & Evolya erstatter Callisto

• De nye granulat produkter

• Tocalis 500gr/kg

• Evolya 500gr/kg

• WG formuleringer (granulat) & 5 x højere koncentration end Callisto

• Max dosis: 0,3 kg/ha pr år. (= 1,5 l/ha Callisto pr år)

• Tilsæt altid 0,5 ltr/ha Renol eller anden vegetabilsk olie

• Godkendt anvendelse fra st. 12-19

• Tilladt at dele mængden over 3 gange / sæson

• Fuldt blandbar med de øvrige majsprodukter

• Harmony 50 SX

• MaisTer

• Onyx

• Starane 333 HL / Tomahawk 200EC

Besparelse på afgift ifht 

flydende formulering
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Reglone – status

● EU kommisionen har forbudt anvendelse efter 4. Februar 2020

● Nov 19: SEGES har, i samarbejde med Syngenta,

5 dispensationsansøgninger på følgende afgrøder

Classification: INTERNAL USE ONLY

• Kartofler

• Læggekartofler

• Kartofler til Forarbejdning

• Kartofler Stivelse (5000 ha)

• Hvidkløver og engrapgræs til frø

• Jordbær

• Spinat & Purløg

• Planteskoler 
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Vækstregulering: Hvad gør vi i 2020?
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Syngenta formuleringer, navne & forhandlere

250 g/l Emulsions koncentrat (EC)

• Gennenmafprøvet gennem mange år

• Det mest anvendte Trinexapac-middel i DK

250 g/l Dispersions koncentrat (DC)

Den nyeste vækstreguleringsteknologi 

• Mere fleksibel anvendelse

• Bredere registrering 

• Split-behandling

• Mere effektiv optagelse og udnyttelse af 

aktivstof

Sælges af: DLA gruppen

Sælges af: DLG

Ewers

Hornsyld

Sælges af: DLG

Ewers

Hornsyld

Sælges af: DLA gruppen
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Moddus M – 1 eller flere gange ?

Sagen kort:

Da Syngenta oprindeligt søgte godkendelse til Moddus M var det 
på basis af en GAP (Good Application Practise) med 1 
behandling pr år.

Dette blev imidlertid ikke skrevet på etiketten som efterfølgende 
er godkendt af Miljøstyrelsen og Flakkebjerg

Vi har gjort opmærksom på dette til jer & til andre møder, men 
er kommet frem til, at etiketten kan tolkes mere bredt end blot 1 
behandling.

Det byder, at vi bakker op om tolkningen om, at Moddus M også 
kan anvendes i split-behandlinger – uden at overskride de 
maksimale tilladte doseringer i de enkelte afgrøder.
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Trinexapac regler   Lidt bøvlede regler.  

Moddus  Start eller Moddevo 250gr / ltr
Dosering   Hvede     0,3 ltr pr år

Moddus M eller Sonis 250gr / ltr
Dosering  Hvede  0,4 ltr pr år 

Tilladte

doseringer i 

Hvede

Trimaxx M                                 175gr / ltr
Dosering  Hvede  0,5 ltr pr år 

Cuadro 250gr / ltr
Dosering  Hvede  0,4 ltr pr år 



9

83

87 87

86

82
83

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

U
d

b
yt

te
 i 

H
kg

 /
 h

a 
o

g 
st

rå
læ

n
gd

e 
i c

m

55 forsøg 2010 - 2017 (DK, SE, DE, FR, UK og PO).

Ubehandlet Moddus Start

0,3 l/ha

Moddus M

0,4 l/ha

Søjler viser udbytte 

Bjælker viser strålængde

Ny DC-formulering giver højere effekt pr. gram aktivstof.

30 forsøg i buskningen og 25 forsøg i strækningen bekræfter, at 0,3 Moddus Start giver

samme effekt som 0,4 Moddus M
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Resumé af 2019 sæsonen - set i forhold til vækstregulering 
- God start, tørke og kulde, vejrskifte m. regn, høje udbytter & lejesæd

Tidlig forår

• Tætte afgrøder

• Højt N optag, 

men behov for 

tilførsel

• Lovende start

”Høj risiko for 

lejesæd, jeg bør 

vækstregulere”

Fanebladsstadiet

• Grødevejr

• God vækst

• Det ser godt ud!

”Højt potentiale, skal

jeg vækstregulere –

eller er det for sent?”

Ved høst

• Høje udbytter

• Ustabilt vejr

• Lejesæd i mange områder

”Jeg ville ønske,

at jeg havde vækstreguleret! 

Strækningsfasen

• Tørt & koldt

• Bliver det et nyt 

2018?

”Afgrøder ser ikke 

godt ud, ingen 

behov for 

vækstregulering”
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2015 

2017 

2019 

TIMING

SORTSKENDSKAB

MIDDELVALG

DOSERING

Lejesæd er et tilbagevende problem
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Vejen til succes- kend din sort 
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INSPIRE
værktøjet der kan guide dig til, 
hvordan du kan vækstregulere!

DET HER ER INSPIRE:

Det første digitale værktøj, der 

kan guide dig til, hvordan du kan 

vækstregulere i din hvedemark! 

Stråstyrke frem til høst - brug 

værktøjet  til at beregne risikoen 

for lejesæd, og få den optimale 

vækstreguleringsstrategi  

LANCERING 2020
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● Syngenta har udviklet programmet InSpire, som kan hjælpe 

med at vurdere behov for vækstregulering af hvede. 

● Hvilke agronomiske faktorer som vurderes ved behov for 

vækstregulering i Inspire

▪ SORTSVALG

▪ SÅTID

▪ UDBYTTENIVEAU

▪ VÆKSTSTADIE

▪ JORDTYPE      

▪ LOKALITET

▪ AFGRØDERNES TILSTAND: 

• STRESSEDE AFGRØDER? 

• VANDSTRESS? 

• TØRKE? 

• NÆRINGSSTOFMANGEL?

● Ved at indtaste dine data i programmet får du en anbefaling 

om vækstregulering i din mark.

PRØV PÅ

INSPIRE.SYNGENTA.DK

BAGRUND INSPIRE

Prøv inspire her: INSPIRE.SYNGENTA.DK 

inspire.syngenta.dk
inspire.syngenta.dk
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3 gode råd om blandinger af Moddus produkterne

1. Tidlig vækstregulering  og splitbehandlinger :

– sikrer korrekt timing, effekt – og er skånsom overfor dine afgrøder

2. Hvede og rug :

– blandinger med CCC og Cerone giver gode resultater

3. Vinterbyg & vårbyg :

– blandinger med Cerone god effekt mod både strå- og aksnedknækning
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21 25 30 31 32 33-34 37-39 49

0,2 l/ha Moddus  

Start

+ 0,1-0,2 Cerone

0,25 l/ha 

Moddus M

Forslag i vårbyg med udlæg 

og højt udbyttepotentiale

• Splitbehandling  = optimal 

timing og skånsomhed for 

afgrøden

• Behandling i st 30-32-

styrker stået maksimal

• Behandling i st 37-39 giver 

effekt på både lejesæd og 

aksnedknækning 

• MODDUS og Cerone i 

blanding = synergi

Vårbyg – 2 behandlinger 
- Eksempelvis Laureate & Planet eller ved udlæg af græs.
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21 25 30 31 32 33-34 37-39 49

0,2 l/ha Moddus 

Start

+ 0,1-0,2 l/ha Cerone

0,3 l/ha 

Moddus M

Undgå lejesæd og aks på 

jorden ved høst

• Splitbehandling  = optimal 

timing og skånsomhed for 

afgrøden

• Behandling i st 30-32-

styrker stået maksimal

• Behandling i st 37-39 giver 

effekt på både lejesæd og 

aksnedknækning 

• MODDUS og Cerone i 

blanding = synergi

Vinterbyg (6 rd. + Hybrid) 2 behandlinger
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21 25 30 31 32 33 37-39 49

0,3 l/ha 

MODDUS M  

0,2 l/ha

MODDUS Start  

+ 0,5 CCC

Øger udbyttet, sparer tid og 

penge ved at undgå 

lejesæd

Start tidligt med Moddus for 

at styrke og forkorte 

stængelbasis

• Mere robust plante

• Forebyggelse af lejesæd

• Splitbehandling  = optimal 

timing og skånsomhed for 

afgrøden

• MODDUS og CCC i 

blanding = synergi

Anbefaling i rug
Moddus Start senest i stadie 33. Moddus M frem til stadie 39



19 Classification: INTERNAL USE ONLY

Amistar i raps og vårbyg
forsøg 2019
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Den nye løsning i raps

0,35 Amistar + 0,35 Propulse i fuld blomst, stadie 65

Topløsning mod skulpesvamp, knoldbægersvamp og lys bladplet

3 Aktivstoffer – Strobilurin/Triazol/SDHI
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Svampebekæmpelse under blomstring. 
Enkeltbehandling. Uddrag
- Amistar + Propulse - højeste NETTO-udbytte af alle 
relevante løsninger

347,8 350,6
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0,7 l Folicur
Xpert

0,7 l Pictor
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0,35 l Amistar +
0,35 Propulse

0,35 l Pictor
Active + 0,35 l

Propulse SE 250

0,7 l Propulse SE
250

Nettoudbytte, kg/ha

5 forsøg, 090091919

+ 259 kr/ha ifht 0,7 Pictor Active

+ 206 kr/ha ifht 0,7 Propulse



22 Classification: INTERNAL USE ONLY

09 164 2019 – Gennemsnit af 5 godkendte forsøg
-Afprøvning af forskellige svampemidler i vårbyg 

Uddrag – kun led med enkelt-behandlig st 37-39

0,00

3,00

6,00

9,00

Netto merudbytte hkg/ha
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Amistar i vårbyg- effektiv & økonomisk

God effekt på alle relevante bygsygdomme 

Anbefaling:

1 behandling:

0,35 l/ha Amistar + 0,5 l/ha Propulse i stadie 37-39

2 behandlinger:

1. 0,25-0,35 l/ha Prosaro eller FolicurXpert i stadie 31-33

2. 0,35 l/ha Amistar + 0,3-0,4 l/ha Propulse i stadie 37-39
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Serrate – stærk løsning på græsser, 

flyvehavre og 2-kimbladet ukrudt forår
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Serrate – forårsopfølgning til billige penge

● Godkendt i hvede, rug og triticale forår fra st 23-32, 

til bekæmpelse af græs, flyvehavre og to-kimbladet

ukrudt

● Indhold og dosering:

- Pyroxsulam: 75 g/kg

- Clodinafop: 200 g/kg

● Godkendt med max 120 g/ha 

- Udbragt aktivstof =  24 g Clodinafop + 9 g 

Pyroxsulam (svarer til 0,24 Topik + 132 g Broadway)
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Serrate – stærk alene og i kombination 
med andre herbicider

Blanding af 120 g Serrate + 

0,4 l Cossack i st 30 den 

5/4

Effekt 20 dage senere
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Serrate – stærk alene og i kombination med andre herbicider

Mindre græsukrudt i 

foråret inkl. to-kimbladet 

ukrudt:

120 g Serrate +

0,4 ltr Cossack 

OD

120 g Serrate +

0,5-0,6 ltr Zypar

Græsukrudt, 

incl rajgræs & 

rævehale & 

flyvehavre

Begge løsninger har super god effekt overfor flyvehavre

Tilsætte altid 0,5 ltr vegetabilsk olie pr ha. 
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Modtag løbende nyheder og tips til sæsonen fra Syngenta 
via email.

Send email med ”Ja tak” til info.dk@syngenta.com

Eller kom op og udfyld en formular

Privatlivspolitikken kan findes her: 

https://www.syngenta.dk/erklaering-om-brug-af-personoplysninger

mailto:info.dk@syngenta.com
https://www.syngenta.dk/erklaering-om-brug-af-personoplysninger
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Tak for jeres opmærksomhed!

Spørgsmål?


