
Nyt svampemiddel til aksbeskyttelse
Syngenta håber meget på at få godkendt Greteg Star, der især er en stærk løsning til aksbeskyttelse  
i vinterhvede og rug med god effekt på rust og septoria

Det har i årevis været en udfordring 
at kombinere svampemidlerne, så de 
bevarer deres effekt på de mest skade-
voldende svampesygdomme i korn.
Desværre bliver det fremover endnu 
sværere at nå denne målsætning, fordi 
�ere midler allerede er udgået, og �ere 
måske mister godkendelsen,
På den lidt dystre baggrund er vi glade 
for at kunne lancere et helt nyt produkt, 
der består af en blanding af 125 gram 
Difenoconazol og 125 gram Azoxystro-
bin pr. liter.
Midlet har fået navnet Greteg Star.
Vores håb er, at det bliver godkendt, 
så der allerede vil være en mængde til 
rådighed i sæson 2021. 

En bekymrende udvikling
Ordet mutation kender vi vist alle ret 
godt efterhånden. Svampe, der angriber 
vores korn, muterer også. Nye racer af 
svampe dannes hele tiden, så den resi-
stens, planteforædlerne via forædlingen 
får indbygget i kornsorterne, ophører 
over tid. Ikke fordi, resistensen foran-
drer sig, men fordi svampene udvikler 
sig – eller muterer, som det hedder.
Svampene muterer også, så de bedre 
tåler de aktivstoffer, der er i svam-
pemidlerne. Det gælder især, når et 
svampemiddel bruges hyppigt – og 
endnu værre, hvis det bruges alene og 
kun indeholder et aktivstof.
Det er årsagen til, at det er hensigts-
mæssigt at anvende midler, der består 
af �ere aktivstoffer i en blanding. Og så 
at anvende �ere blandinger bestående 
af �ere forskellige aktivstoffer gennem 
sæsonen i samme mark.
Vores nye produkt, Greteg Star, består 
som nævnt af to aktivstoffer, hvoraf det 
ene, Difenoconazol, ikke anvendes i 
andre godkendte svampemidler til korn 
i Danmark. 

Anbefalet dosering 
Af ovennævnte grunde er Greteg Star 
ideel til brug ved aksbeskyttelsen, som 
begynder i stadie 45 (begyndende skrid-
ning). Sidste frist for brug er i stadie 69 
(blomstring afsluttet). 
Maksimale godkendte dosering af 1,0 

gennem sæsonen er det en god idé at 
anvende Greteg Star med en halv liter 
pr. hektar i den afsluttende aksbeskyt-
telse. Det kan også være en god idé at 
blande med for eksempel Prosaro eller 
ProlineXpert. En tredje mulighed er for 
eksempel blanding med Propulse i den 
afsluttende behandling.

liter pr. hektar. Men vi anbefaler nor-
malt 0,5 liter pr. hektar, hvor indsatsen 
sker optimalt – ved anvendelse alene.
Sprøjteteknisk skal væsken fordeles så 
meget som muligt over planterne uden 
risiko for afdrift. 
Konklusionen er, at ved tre sprøjtninger 
mod svampesygdomme i vinterhvede 
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Effektprofil Greteg Star
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Alternering af triazoler med difenoconazol i sidste halvdel
af aksbeskyttelsen er et klogt valg vil være endnu
klogere imorgen
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Af Mogens Steenholt Mogensen,  
Syngenta email:  

mogens.steenholt_mogensen@syngenta.com

Figuren viser merudbytter pr. hektar ved anvendelse af forskellige løsninger i 
vinterhvede ved AU Flakkebjerg. 

På �guren er vist virkning af Greteg Star på forskellige svampesygdomme.
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