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Förutsättningarna för angrepp av
svampsjukdomar skiljde sig markant åt
mellan olika områden. I norra Götaland
och Örebro län bedömdes risken som
stor för kraftiga svampangrepp och där
rekommenderades allmän axgångsbe-
handling. I östra Svealand dominerade
däremot torrt väder och risken för
starka angrepp bedömdes därför som
liten. Rekommendationen var att avstå
från behandling eller att behandla med
låg dos. Torrt väder under senare delen
av juli och augusti ledde till en viss
brådmognad, varför merskördarna av
bekämpning i vissa fall blev lägre än
väntat. Störst merskördar av bekämp-
ning blev det i Västsverige. Skillnaden
mellan olika doser av Amistar blev
liten. De ännu inte registrerade prepa-
raten Comet och Stratego hävdade sig
mycket väl i försöken och kan bli intres-
santa alternativ till Amistar om de blir
godkända för användning.

Bekämpning av olika bladsvampar studera-
des i försöksserien L15-1041. Hälften av
leden var gemensamma för alla tre område-
na, medan övriga led fanns i ett eller två om-
råden. Några försöksled som avsåg strå-
knäckarbekämpning redovisas i ett annat av-
snitt i försöksrapporten. I serien jämfördes
olika doser av Amistar med det nya prepa-
ratet Comet. Dessutom testades Stratego
som också är ett nytt ännu inte registrerat
preparat, samt den tyska prognosmodellen

ProPlant i ÖSF-området. Sammanlagt inne-
höll serien 17 st försök. Dessutom fanns ett
försök i norra Kalmar län med seriebeteck-
ningen L15-1042.

Nya effektiva preparat
Comet och Stratego som ännu inte är regist-
rerade är liksom Amistar s.k. strobiluriner.
Den aktiva substansen i Comet är pyra-
clostrobin, medan Stratego dels består av
trifloxystrobin och dels propiconazol som
är den aktiva substansen i Tilt. Comet testa-
des i fyra olika doser i Svea- och ÖSF-om-
rådet. Preparatet har genomgående gett hög-
re merskördar än Amistar. I årets försök rör
det sig om storleksordningen 40 % högre
merskörd, men variationen är stor mellan olika
försök. I medeltal gav Amistar endast ett li-
tet positivt behandlingsnetto för den lägsta
dosen, medan Comet gav ett netto på ca 100
kr/ha för de tre lägsta doserna. Det var liten
skillnad i svampeffekt mellan de tre högsta
doserna, men den lägsta dosen lämnade kvar
betydligt mera fläckar. Oavsett dos gav Co-
met en bättre svampeffekt än Amistar. I vete
är Comet särskilt effektiv på brunfläcksju-
ka, svartpricksjuka och vetets bladfläcksju-
ka. Preparatet har också en god kurativ ef-
fekt. Även Stratego har gett både högre
merskörd och bättre svampeffekt än Amis-
tar. Preparatet har en relativt bred effekt,
bl.a. god effekt mot mjöldagg.
För att förbättra effekten mot mjöldagg och
även förebygga uppkomst av strobilurinre-
sistenta mjöldaggsstammar används utom-
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lands blandningar med specifika mjöldaggs-
preparat. För att testa detta i Mellansverige
fanns två led där Comet blandades med For-
bel. Eftersom angreppen av mjöldagg var
obefintliga under året, tillförde blandningen

inget jämfört med enbart Comet. Att dela upp
behandlingen och köra både vid begynnande
stråskjutning och begynnande axgång, gav
inte heller något mervärde jämfört med en-
bart en axgångsbehandling.

Störst merskördar i Västsverige
I Västsverige blev merskörden för Amistar-
behandling minst dubbelt så hög som i Svea-
området. Comet och Forbel gav i FiV-om-
rådet upp till 1 300 kg/ha. Eftersom inte en-
bart Comet testades i dessa försök, går det
inte att läsa ut vilken betydelse bladfläckar-
na resp. mjöldaggen hade. Graderingarna
tyder emellertid på att mjöldaggens betydel-
se var liten. Merskördarna i ÖSF-området
är högre än Svea-områdets, men lägre än i
FiV. I Svea- och ÖSF-försöken kan Comet
och Amistar jämföras varvid den högre mer-
skörden av Comet tydligt framgår. Detsam-
ma gäller försöket i norra Kalmar län.

I årets försök har fungicidbehandlingar-
na haft liten effekt på vattenhalten i den skör-
dade varan. Vid de högsta doserna är ök-
ningen 0,5 procentenheter, medan det inte är
någon skillnad vid lägre doser. Rymdvikten

har ökat med ca 10 gram av behandlingarna
och falltalet har minskat något. Fungicidbe-
handlingen har ökat kväveupptaget med upp
till 28 kg/ha.

Stor variation i optimal dos
För femte året i rad testades fyra olika do-
ser av Amistar. I årets försök varierade den
genomsnittligt optimala dosen i olika områ-
den mellan 0,15 och 0,55 l/ha. I Svea-områ-
det var den optimala dosen lägst, medan do-
serna var högst i de västsvenska försöken.
Även variationen mellan olika försök inom
samma område var stor, mellan 0 och 1,0 l/
ha. Det genomsnittliga bekämpningsnettot för
bästa dos blev 290 kr/ha i västra Sverige,
men negativt i Svea-området. I detta områ-
de uppvisade 83 % av försöken ingen lön-
samhet oavsett dos, medan bilden i stort sett
var den omvända i FiV- och ÖSF-området.

Tabell 1. Bekämpning av bladsvampar i höstvete 2002. ÖSF. L15-1041.

Dos Skörd, kg/ha Bek.netto* Bladfl. bl.2, % angr.
Behandling kg, l/ha DC ÖSF kr/ha yta (DC 77-85)

Obehandlat 6840 28
Amistar 1,0 49 +450 -240 14
Amistar 0,75 49 +530 -30 13
Amistar 0,5 49 +400 -30 12
Amistar 0,25 49 +340 +40 18
Comet 1,0 49 +780 -10 9
Comet 0,75 49 +750 +120 9
Comet 0,5 49 +580 +100 10
Comet 0,25 49 +450 +130 13

Antal försök 7 7 7
LSD 170 4,6

Försöksgårdar: Lundby D, Ulfhäll D, Axstad E, Boberg E, Stensvad E, Margretelund T, Segersjö T

* kvarnvete 1,00 kr/kg, körning 100 kr/ha, körskada 1,0 %, Amistar 520 kr/l, Comet 620 kr/l

(uppskattat pris).
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Sett över hela femårsperioden är den ge-
nomsnittligt optimala dosen 0,6 l/ha i FiV-
området, vilket kan jämföras med 0,3 och 0,4
i Svea- resp. ÖSF-området. Variationen mel-
lan olika år i samma region varierar också
kraftigt. I västra Sverige varierar t.ex. de ge-
nomsnittliga doserna för olika år mellan 0,3
och 0,8 l/ha. Dessutom är variationen mel-
lan försöken stor. Det högre smittotrycket i
Västsverige återspeglas också i ett högre
bekämpningsnetto, jämfört med övriga om-
råden. Beroende på årsmånen är också va-
riationen mellan olika år betydande. Det ne-
derbördsrika året 1998 blev bekämpnings-
nettot högt i alla tre områdena och i samtliga
försök fanns det åtminstone någon dos som
var lönsam. Under perioden 1998-2002 har
det sammanlagt funnits 20 st dosförsök i FiV-

området, 25 st i Svea-området, och 31 st i
ÖSF-området.

Tabell 2. Bekämpning av bladsvampar i höstvete 2002. FiV, Svea och ÖSF.
L15-1041 och L15-1042 (norra H-län).

Dos Skörd, kg/ha Bek. Bladfl.
netto* bl, %

Behandling kg, l/ha DC FiV Svea ÖSF ÖSF Medel- kr/ha angr. yta
(1042) tal (DC 77-85)

Obehandlat 7450 6090 6840 7350 6790 40
Amistar 1,0 49 +710 +450
Amistar 0,75 49 +710 +350 +530 +820 +530 -30 25
Amistar 0,5 49 +630 +240 +400 +700 +420 -10 25
Amistar 0,25 49 +440 +160 +340 +740 +310 +10 28
Comet 1,0 49 +450 +780
Comet 0,75 49 +500 +750 +1150
Comet 0,5 49 +390 +580 +990
Comet 0,25 49 +330 +450
Stratego 0,75 49 +990 +530
Comet+Forbel 1,0+0,5 49 +1180 +560 +680 +810 -110 18
Comet+Forbel o. 0,5+0,25 32 +1300 +400 +760 +820 -200 16
Comet+Forbel 0,5+0,25 49

Antal försök 4 6 7 1 17 17 17

Försöksgårdar FiV: Emtunga ”R”, Hästhalla ”R”, Kyrkebo ”R”, Lanna ”R”
Försöksgårdar Svea: Säbyholm AB, Hässelby C, L:a Vallskog C, St Bärby C, Brunnby U,
Strömsvik U.
Försöksgårdar ÖSF: Lundby D, Ulfhäll D, Axstad E, Boberg E, Stensvad E, Valstad H,
Margretelund T, Segersjö T

* kvarnvete 1,00 kr/kg, körning 100 kr/ha, körskada 1,0 %, Amistar 520 kr/l, Comet 620 kr/l

(uppskattat pris), Forbel 260 kr/l.

Tabell 3. Beräknad genomsnittligt
mest lönsamma dos av
Amistar i höstvete under
1998-2002 i FiV, ÖSF och
Svea, L15-1041.

Beräknad genomsnittligt mest
lönsam dos av Amistar*, l/ha

År FiV Svea ÖSF

2002 0,55 0,15 0,3
2001 0,3 0,15 0,15
2000 0,7 0,6 0,5
1999 0,65 0,1 0,3
1998 0,8 0,65 0,65

Medel 0,6 0,3 0,4

* kvarnvete 1,00 kr/kg, körning 100 kr/ha,

körskada 1,0 %, Amistar 520 kr/l.
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ProPlant
Den tyska prognosmodellen ProPlant testa-
des i tre försök i ÖSF-området. Metoden
bygger på väderdata och fältobservationer.
Eftersom metoden inte jämförts med något
led där någon rådgivare skött rekommenda-
tionerna är det inte möjligt att helt utvärdera
modellens värde med tillgängliga beslutsun-
derlag. Men genom att jämföra modellen
med engångsbehandling med Amistar som
blivit mer eller mindre standard, kan ändå en
viss utvärdering göras. I årets försök hävda-
de sig ProPlant något bättre än jämförbara
doser av Amistar vid begynnande axgång.

I 2002 års försök rekommenderade mo-
dellen behandling med Amistar i alla tre för-

söken, i ett försök ca 10 dagar före begyn-
nande axgång och i två försök ca en vecka
efter begynnande axgång. Framför allt i för-
söket på Ulfhäll blev nettot bättre för Pro-
Plant, än av motsvarande dos vid begynnan-
de axgång. Sammanlagt har modellen tes-
tats i 12 försök under fyra år i ÖSF-områ-
det. Dessutom ingick modellen i fyra försök
i FiV-området under 2001. I cirka en tredje-
del av försöken har ProPlant gett bättre net-
to än motsvarande dos av Amistar vid be-
gynnande axgång och i ca 20 % samma
netto. I resterande försök har modellen inte
nått upp till engångsbehandlingen vid axgång
med Amistar.

Slutsats
De ännu inte registrerade strobilurinerna
Comet och Stratego gav i årets försök både
bättre svampeffekt och högre merskörd jäm-
fört med Amistar. Enligt tillverkarna kan båda
preparaten eventuellt komma på den svens-
ka marknaden 2003. Hur intressanta alter-
nativ de i så fall kommer att bli, beror i hög
grad på vilket pris de får. Detta kommer ock-
så att ha betydelse för vilken dos som kom-

mer att rekommenderas. I årets försök tycks
emellertid Comet ha en något brantare dos-
responskurva än Amistar.

En sammanställning av fyra års resultat
med olika doser av Amistar visar att optimal
dos varierar kraftigt mellan olika områden
och olika år. Detta pekar på vikten av att
anpassa dosen till rådande förhållanden.
Normalt bör dosen variera mellan 0,25 och
0,8 l/ha.

Tabell 4. Test av prognosprogrammet ProPlant i höstvete 2002. ÖSF L15- 1041.

Dos Skörd, kg/ha Bek.netto* Bladfl. bl.2
Behandling kg, l/ha Tidp Ulfhäll Axstad Boberg Medel- kr/ha % angr. yta

D-län E-län E-län tal (DC 77-85)

Obehandlat 5900 5610 5240 5580 31
Amistar 0,75 49 +560 +790 +620 +660 +110 12
Amistar 0,5 49 +270 +870 +500 +550 +130 13
Amistar 0,25 49 +370 +630 +440 +480 +190 18
ProPlant 1/1 +810 +880 +610 +770 +220 15
ProPlant 1/2 +660 +670 +570 +630 +280 15

Preparat, dos Amistar Amistar Amistar
och tidp (DC) 0,75 0,75 0,7
för ProPlant 1/1 55 41 55

LSD 240 450 210 270 6,8

* kvarnvete 1,00 kr/kg, körning 100 kr/ha, körskada 1,0 %, Amistar 520 kr/l.
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Fyra års försök visar att den tyska prog-
nosmodellen ProPlant inte har inneburit några
direkta framsteg då det gäller att behovsan-
passa bekämpningen i enskilda fält i vårt
område. Däremot innehåller programmet

värdefulla data för att t.ex. belysa det aktu-
ella vädrets inverkan på olika sjukdomar.
Denna typ av information är mera generell
och framför allt till nytta för rådgivarkåren.

Angreppen av stråknäckare skiljde sig
markant mellan olika områden under
våren. I Västsverige var angreppen
starka och bekämpningströskeln
överskreds i drygt hälften av de inven-
terade fälten. I östra Mellansverige
var angreppen däremot svaga och
bekämpningsbehovet bedömdes där
som försumbart. Den torra väderleken
i maj och juni i östra Svealand hämma-
de svampens fortsatta tillväxt, medan
vädret däremot var gynnsamt för strå-
knäckaren i Götaland. Angreppen i
Svea-området blev svaga och mer-
skörden liten av bekämpning. I Väst-
sverige blev angreppen däremot
starka, men troligen blev merskörden
av stråknäckarbekämpning ändå
måttlig. Eftersom försöken i FiV-
området inte innehåller några led med
enbart stråknäckarbekämpning, kan
några säkra slutsatser om svampens
betydelse inte dras. Blad- och axsvam-
par hade större betydelse än stråbas-
sjukdomarna i hela området.

Flera stråknäckarpreparat på
marknaden
Det finns numera flera preparat på markna-
den med effekt mot stråknäckare. Vårbehand-
ling med Topsin har effekt mot framför allt

stråknäckare, medan Sportak, Stereo och Unix
även har effekt på andra svampar. Eftersom
underlaget är begränsat för att kunna jämföra
preparatens effekt mot stråknäckare, var syf-
tet med ÖSF-försöken att göra en sådan jäm-
förelse. I Svea- och FiV-försöken kan endast
enstaka preparat jämföras med varandra.
Samtliga preparat gav i årets försök påfallan-
de svag effekt mot stråknäckare och skillna-
den mellan preparaten var liten.

Framför allt Stereo, men även Sportak,
har gett högre merskördar än Unix och Top-
sin. Förklaringen är dess bättre effekt mot
olika bladfläcksvampar. Vidare har Unix gett
en något högre merskörd än Topsin. Förutom
stråknäckare har Unix också en viss effekt
mot brunfläcksjuka och mjöldagg.

Angreppen blev starka, men kom
sent i ÖSF-området
I ÖSF-området var angreppen svaga under
våren, men hög nederbörd under maj, juni
och början av juli medförde att angreppen
kom att bli starka under sommaren. I och
med att angreppen kom sent i förhållande till
grödans utveckling blev skadorna begränsa-
de. Merskörden av Topsin och Unix hamna-
de mellan 200 och 300 kg/ha. Behandling med
Sportak och framför allt Stereo, gav högre
merskörd beroende på samtidig effekt mot
bladfläcksvampar. Effekten mot stråknäc-
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