
Vækstregulering i frøgræs –  
samspil med fungicider? 

• Hvordan og hvor virker midlerne – rent 
praktisk set.. ?  Vigtigt at kende midlernes egenskaber! 

• Sammen med fungicider – hvad betyder 
det for virkningen..? 

• Samspil virker bedst – Vækstregulering, 
fungicider, kvælstof m.fl. 
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Værktøjskassen – hvad har vi ? 
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Midlers virkning i afhængighed  
af klimatiske faktorer 
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Midlers virkning i afhængighed  
af klimatiske faktorer 

Medax® Top 

Ethephon 

Cycocel® 720 

Trinexapacethyl 

middel høj Lysindstråling 



150 years 

   ethephon prohexadione       
-Ca 

 

chlormequat 
chlorid 

mepiquat 
chlorid 

trinexapac ethyl 
 

Start af 
aktivitet 

hurtig hurtig langsom langsom langsom 

Virkningstid kort kort-medium medium medium 
 

medium-lang 
 

Kilde: Dr. W. Rademacher (delvist) 

Virkningstiden afhænger af mange faktorer som f.eks. temperatur, 
lysintensitet, kornart, vækstbetingelser efter udsprøjtning m.m. 

 
 
 
 
 

Midlers virkningshastighed og 
virkningstid 
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 Prohexadion-Calcium geht direkt 
 bei der Herstellung der Spritzbrühe 

 in die aktive Form über. 
 

links: Weizenbestand unbehandelt 
rechts: mit Medax® Top behandelt – 

homogener, eingekürzter Bestand       

  Dieser Vorgang wird durch Turbo (SSA) 
 beschleunigt und führt sehr schnell 

 zu einer verträglichen und homogenen  
 Einkürzung. 

 

Medax® Top wirkt sofort und kürzt homogen ein! 

  Trinexapac-ethyl muß erst in der      
      Pflanze verseift werden  

       Wirkung setzt verzögert, langsam 
      und ungleichmäßig ein. 

       

Aktivering af aktivstofferne  
Medax Top og Moddus (+ andre Trinexapac-midler) 
 
Kilde: Dr. W. Rademacher 
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Begge aktivstoffer skal gøres “aktive”: 
Kun aktive på fri syreform ! 

Trinexapac 
 (fri syre) 

Prohexadion  
(fri syre) 

Trinexapac-ethyl 
(Esterform som syre) 

Prohexadion-Ca 
(Saltform som syre) 

Medax Top: 

Moddus m.fl. 

Aktivering: 
 i sprøjten 

+ syre  

      Aktivering: 
      metabolsk i planten 

 
Afhængig af: 

Temperatur, lysindstråling mv. 

Aktivering af aktivstofferne 
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Medax® Top 
1,0 l/ha 

Medax® Top 
1,0 l/ha + 0,5 kg SSA 

Kontrol 

Væksthusforsøg BASF, 15 dage efter behandling 

Syre forstærker virkningen af Medax Top 

Påvirkning af aktivstof med  
svovlsur ammoniak 
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Hvorfor virker 
vækstregulering 
bedre sammen 
med fungicider ? 

• Vækstregulerings-midler 
indeholder relativt få 
formuleringsstoffer.  
 

• Svampemidler indeholder 
ofte relativt mange og stor 
mængde (forskel imellem midler) 



  Vokslag og cuticle  barrierer for aktivstoffers optagelse i planten 

Cuticle Epicuticular wax 

Barrierer for optagelse af aktivstof 
Tværsnit af et hvedeblad 

Epicuticular waxes 

Cuticle with 
embedded waxes 

Epidermal cells 

“on leaf” 

“in waxy layer” 

“in leaf” (uptake) 

Epidermal cell 

Absorption 

Dr. Murat Mertoglu (BASF SE) 



2000 : 1 

Bell Super (OD) 
Viverda 

stay penetrate 

stick  
Conventional  

SC formulation 

2000 : 1 

OD formulering 
Bedre vedhæftning og optagelse 



SC formulering OD formulering 

OD formulering 
Bedre vedhæftning og optagelse 
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Samlet strategi 
giver højere 

udbytte  

Hvorfor det..? 
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Hvad gør vi med vækstregulering, 
svampemidler, kvælstof mv. 

• Holde afgrøden stående – både godt og skidt 
 (mere spildsom  vs. bedre bestøvning)         

(lejesæd vs. lysforhold) 
 

• Kan mere kvælstof – give lavere udbytte i frø…? 
(mere lejesæd vs. bedre frøfyldning) 

 
• Svampemidler sikrer hvad…? 

Bedre virkning af vækstreguleringsmidler. 
Sygdomsbekæmpelse/ bedre fotosyntese 

Fysiologiske effkter…. 
 

• Vigtigt at vi ved:  
hvad vi gør, hvordan vi gør det ….  

og ikke mindst hvorfor. 



Crop Protection 

Vækstregulering hvorfor..? 
Alm. rajgræs – Landsforsøg 

167 kg N  
1.5l Medax Top 

167 kg N  
ubehandlet 
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Spørgsmål og kommentarer                     Opvejer hinanden i strategien 
 Fordele               Ulemper 

• Ekstra kvælstof 
  større udbyttepotentiale   lejesæd /dårlig bestøvning 

 
• Vækstregulering 

 mindre lejesæd / god bestøvning           spildsom afgrøde 
 

• Svampemiddel 
bedre effekt af vækstregulering           sværere at høste 
sygdomsbekæmpelse          minus opfodring halm 
fysiologiske effekter             (gælder flere midler) 
højere udbytte 
bedre kvalitet / større frø 
sikrer udnyttelse af kvælstof 
sikrer at de flere frø bliver fyldt 
 
 
           - der er sikkert mange flere……. 
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% bladplet % meldug 

 

% kronrust Udbytte og 
merudb. kg frø 
pr. ha 

Ubehandlet 6 4 0.8 2.123 
0.25 Folicur (69) 2 1 0.2 +64kg 
0.5 Folicur (45-51) 2 1 0.2 +92kg 
2 x 0.5 Folicur (45-51+69) 2 2 0.1 +118kg 
2 x 0.25 Folicur (45-51+69) 3 2 0.2 +123kg 
0.5l Folicur Xpert (45-51) 3 2 0.2 +125kg 
2 x 0.375 Ceando (45-51+69) 2 2 0.1 +155kg 
3 x 0.25 Folicur (31-33+45-51+69) 2 1 0.1 +195kg 
0.2 Bell + 0.125 Comet (45-51) 2 2 0.2 +237kg 
0.75l Viverda (45-51) 1 2 0.09 +278kg 
0.375 Bell + 0.25 Amistar (45-51) 2 2 0.1 +280kg 
0.375 Bell + 0.25 Comet  (45-51) 2 2 0.2 +328kg 
2 x 0.375 Bell (45-51+69) 2 2 0.2 +384kg 
2 x (0.2 Bell + 0.125 Comet) (45-51+69) 2 2 0.1 +421kg 
3 x 0.375 Bell (45-51+69+14 dg) 2 2 0.2 +422kg 
2 x (0.375 Bell + 0.25 Comet) (45-51+69) 3 3 0.1 +480kg 
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Landsforsøg med alm. rajgræs 2013 



Crop Protection Dyrkningsstrategi 2012-2013                 
Bell og vækstregulering 
Kvælstofniveau, vækstregulering og Bell 

Kg N Stadie Kg frø 

Ubehandlet 137 1.468 kg 

Ubehandlet 167 +82 kg 

Ubehandlet 197 +68 kg 

Vækstregulering 167 +202 kg 

Vækstregulering + 0.8 Bell 167 (47-50) +321 kg 

Vækstregulering  
+ 0.4 Bell + 0.4 Bell 

167 (47-50) + (69) 
 

+314 kg 

Vækstregulering + 0.8 Bell 197 (47-50) +318 kg 

Vækstregulering  
+ 0.4 Bell + 0.4 Bell 

197 (47-50) + (69) +404 kg 

Landsforsøg tabel 19, 2012-2013 (n=6) 



Dyrkningsstrategi forsøg                                
Kvælstof, svampe og vækstregulering 
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Spørgsmål og kommentarer 

Vækstregulering i frøgræs - Samspil med 
fungicider 

  Spørgsmål og diskussion  
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