
Sygdomme og skadedyr

39NBR beretning 2008

Konklusion
Et forsøg viser en svag forbedrende 

effekt mod bederust, når Opus iblandes 

additivet Zipper, men der opnås ikke 

merudbytte.  

Formål og forsøgsmetode
Det er undersøgt, hvorvidt tilsætning af 

sprede-klæbe midlet Zipper (polyether 

modifi ceret trisiloxan 1000 g/l) kan for-

bedre effekt af svampebehandlinger med 

Opus (epoxiconazol, 125 g/l). 

Et forsøg beliggende på Sofi ehøj med 

sorten Angus er sået 19. april, svampe-

handlet 15. august og 11. september og 

taget op 17. november. Der er svampe-

behandlet med følgende led:

Behandlingerne er foretaget med blå 

ISO F-03-110 dyser, vandmængde 249 l 

Tilsætning af Zipper til 
bekæmpelse af bladsvampe
Anne Lisbet Hansen

/ha, hastighed 5,2 km/t og bomhøjde 40 

cm over midten af roetoppen, og cirka 20 

cm over de fl este af roebladenes øverste 

toprand.

Resultater
På angreb af bederust er der en svag 

tendens til, at tilsætning med Zipper for-

bedrer effekten. Effekten kan ikke måles 
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Figur 1. Effekt på bederust og påvirkning af udbytte efter behandlinger med Opus tilsat 
Zipper, 1 forsøg 2008.

i udbyttet, hvor der ikke er opnået sig-

nifi kant forskel mellem behandlingerne 

(fi gur 1). 

Resultater fra 2007 på kraftige angreb af 

meldug viste en tendens til at effekten 

af den lave dosis Opus (0,125 l/ha) blev 

forbedret med tilsætning af Zipper. Der 

blev ikke målt udbytte i forsøget i 2007.


