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GE HÖSTVETET 
ETT FÖRSPRÅNG
En snabb uppkomst och väl etablerad frisk 
gröda på hösten ökar chansen för en god 
övervintring. En bra etablering gör också 
att grödan kan utveckla ett starkt rotsys-
tem som kan förse grödan med näring och 
vatten. 

Såtidpunkt och såbädd är centralt för att 
utsädet ska kunna gro. Men även sjukdomar 
på fröet (utsädesburna sjukdomar) eller  
i jorden runt om utsädet (jordburna sjukdo-
mar) kan göra att etableringen blir sämre. 

Ett viktigt verktyg för att lyckas med etable-
ringen är att beta utsädet med en produkt 
som skyddar mot både utsädesburna och 
jordbruna sjukdomar.

SYFTET MED BETNING  
AV STRÅSÄD:

Avlägsna sjukdomar på själva fröet

Skydda plantan mot svampsjukdomar 
som finns i marken under tiden fröet gror

Ge en snabbare och jämnare uppkomst

Ge jämnare bestånd (utan luckor)

VAD ÄR VIBRANCE™ DUO? 
Vibrance Duo är det första SDHI-baserade 
betningsmedlet på den svenska mark-
naden. Den nya aktiva substansen heter 
Sedaxan och har utvecklats särskilt för 
betningsmedel. Det som utmärker Vibrance 
Duo i svenska försök och även i försök och 
demos runt om i Europa är att etableringen 
blir snabbare. Det resulterar i att grödan 
får ett försprång.

Den snabbare etableringen beror på ett 
brett skydd mot svampsjukdomar som gör 
att utsädet kan gro i en sjukdomsfri miljö.

Detta är Vibrance™ Duo

Innehåller 25 g / l sedaxan 
25 g / l fludioxonil

Dosering Vete, rågvete, råg:
200 ml Vibrance Duo per / 100 kg frö
(5 g SDX + 5 g FDL / dt)

Havre: 
150 ml Vibrance Duo per / 100 kg frö
(3,75 g SDX + 3,75 g FDL / dt)

Grödor Vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde. 
Endast för betning vid sluten anläggning. 
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Sjukdomar i vete Stinksot (Tilletia caries) Flygsot (Ustilago tritici) Brunfläcksjuka (Septoria 
nodorum) Groddfusarios (Fusarium spp.) Snömögel (Microdochium nivale).

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED VIBRANCE™ DUO?

SJUKDOMAR AKTIV SUBSTANS
LATIN SVENSKA JORD-/FRÖBUREN SEDAXAN FLUDIOXONIL

Rhizoctonia spp. Rhizoctonia Jordburen 3 2

Michrodochium nivale Snömögel Jord- och fröburen 3 3

Tilletia caries Stinksot Jord- och fröburen 3 3

Ustilago tritici Vetets flygsot Fröburen (i embryot) 3 1

Tilletia controversa Dvärgstinksot Jord- och fröburen 1 0

Gaeumannomyces graminis Rotdödare Jordburen 1 1

Bipolaris sorokiniana Rotröta Jord- och fröburen 1 3

Fusarium spp. Fusarium Jord- och fröburen 0 3

Effekt på utsädesburna och jordburna svampsjukdomar

Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen Sedaxan i kombination med 
Fludioxonil. I och med Sedaxan ger betningsmedlet en mer effektiv kontroll av flera av de 
viktigaste jordburna och utsädesburna sjukdomarna.

3 = Mycket god effekt (90–100%) 2 = God effekt (75–90%)  
1 = Viss effekt (50–75%) 0 = Svag effekt


