
 Det nye middel mod 

kartoffelbladplet

Propulse kan 
købes hos din lokale 

grovvare.  
 

Propulse er også  
godkendt til korn,  

raps og majs.
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Propulse holder  
afgrøden sund
– udbyttet og dækningsbidraget øges

Propulse anvendes sammen med kartoffelskimmel produkter og følger det normale skimmel- og bladpletprogram. Det anbefales at 

anvende 2 x 0,45 l Propulse pr. hektar. Første gang kartoflerne behandles er 8-12 uger efter fremspiring.  

Propulse medvirker til en god resistensstrategi, fordi den indeholder 

2 aktivstoffer, som begge er aktive mod kartoffelbladplet. Det er vig-

tigt at skifte med midler fra en anden aktivstofgruppe for at undgå 

resistens, fx. difenoconazol. 

I de seneste 2 års forsøg har Propulse givet mere end 4.000 kr. netto pr. hektar, og i særlige tilfælde har vi set merudbytter  

på helt op til 8.000 kr. netto pr. hektar for en effektiv bladplet bekæmpelse.  

Kombinationen Propulse og Narita i forskellige sekvenser giver en meget god kontrol af bladplet i forhold til andre løsninger.

// Nyt effektivt middel // Øger nettomerudbyttet // Lang virkningstid // Resistensbryder

Propulse bekæmper kartoffelbladplet, som er en snigende sygdom, der typisk kommer, når planten bliver stresset, f.eks. 

pga. vejrforhold eller næringsstofmangel. Sygdommen kan spredes med vinden og ødelægge en kartoffelmark på kort tid. 
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God resistensstrategi
FORSLAG TIL BLADPLETPROGRAM

God økonomi i at behandle for bladplet

Landsforsøg 2018, Uddrag fra serie 040081818. 2 forsøg SEGES og 1 forsøg med kunstig smitte ved Aarhus Universitet. Sort Kuras.
88 % angreb i ubehandlet gns. tre forsøg.

N
arita

® N
ordisk Alkali; Revus Top

® Syngenta; Signum
® BASF 

Difenoconazol >

Propulse 0,45 l/ha >
  

Difenoconazol >
 

Propulse 0,45 l/ha >
  

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger  
og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

0,4 l/ha Narita, 0,4 l/ha Narita 
0,45 l/ha Propulse, 0,45 l/ha Propulse 

0,4 l/ha Narita, 0,45 l/ha Propulse 
0,4 l/ha Narita 0,45 l/ha Propulse

0,4 l/ha Narita, 0,4 l/ha Narita 
0,25 kg/ha Signum, 0,25 kg/ha Signum

0,6 l/ha Revus Top, 0,6 l/ha Revus Top, 
0,25 kg/ha Signum, 0,25 kg/ha Signum

% EFFEKT PÅ BLADPLET


