
Syngentas Fungicider för spelytor  

Ett nytt sätt att 
förbättra spelytors 
kvalité genom 
att bekämpa 
sjukdomar   

Prepare, Protect, Prevent



Syngenta är ett av världens främsta forsknings- och 
teknikföretag och tillhandahåller lösningar inom 
avancerade växtskydd, livsmedelsproduktion och 
högkvalitativa spelytor. 
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Vetenskaplig förståelse 
för spelytor och 

sjukdomspatologi

Tillhandahåller 
den färdiga produkten...

Syngenta investerar över 1 miljard dollar per år i innovativ forskning 
och utveckling. Sygenta har forskningsanläggningar placerade runt 
om i världen. Bland annat R&D-center i Europa och Amerika som 
har varit avgörande för att utveckla förbättringsmöjligheter med 
avseende på de svenska banorna och väderförhållandena. 

Våra produkter håller en exceptionellt hög standard, med fokus på 
enkel användning och konsekvent goda resultat. Alla Syngentas 
produkter utvecklas och testas för optimala och säkra resultat 
på golfbanor. 
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Dagens golfare har högre krav på kvalité än 
vad de haft tidigare. 
Golfbanor och idrottsplatser som kan erbjuda de 
bästa spelytorna kommer att locka flest spelare. 

Efterfrågan på 
spelytor av kvalité 

Att förhindra vinterskador och få banan i gott skick så snabbt som möjligt under 
våren är nyckeln till att locka golfare och generera intäkter under hela säsongen.  
Att kunna erbjuda bästa möjliga spelvillkor och spelytor av konsekvent hög kvalité 
är viktigt för att kunna få återkommande kunder. 

En rapport från Köpenhamns universitet identifierade svenska golfare bland 
de nordiska länderna som de med mest fokus på banans kvalité:
Banans spelytor är av stor betydelse för golfspelare.  
Greenkeeperen på golfbanan bör fokusera på att få spely-
tor av hög kvalité eftersom det är mycket viktigt för spelarna. 

Greenkeepere i Sverige står inför tuffa utmaningar som långa vintrar med 
långvarigt snötäcke som leder till de mest skadliga sjukdomarna. Högt sjuk-
domstryck under vintern förvärras av långa dagar under sommaren som tillåter 
många timmars spel. Detta skapar stress på spelytorna vilket kan skapa förut-
sättningar för sjukdom. 

En effektiv fungicidbehandling kommer hjälpa till att:

•  Minimera skador på grund av vintersjukdom 

•  Få banan i bra skick tidigare på våren

•  Upprätthålla bättre spelförhållanden 
    under hela säsongen  
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Bio-inspirerad explosiv 
behandling
Medallion TL levererar kraftfull och målinriktad aktivitet mot 
de patogener som står för de farligaste grässjukdomarna – 
inklusive Microdochium, Anthracnose och bladfläcksjuka. 

De röda prickarna  
representerar sjukdomssporer

Medallion TL är bio-inspirerad av naturligt förekommande jordlevande organismer 
som stoppar svampars utveckling. Detta är en spännande ny lösning med exceptio-
nella resultat på lång sikt. 

Contact+ 
Det effektiva Contact+ verkar på bladet och i 
thatchen. Detta utnyttjar den kraftfulla  
fungicida aktiviteten hos fludioxonil med  
maximal effektivitet. 

Skyddar bladet... Medallion TL är en 
extremt effektiv fungicid som ger en  
skyddande sköld på bladet vilket förhindrar 
infektion och stoppar sjukdomsspridning.  

Medallion TL binder snabbt till bladets  
vaxskikt, vilket gör det regntåligt inom en  
timme. Detta gör att det inte kommer att  
tvättas bort av regn eller bevattning, vilket  
ger långvarigt skydd.. 

Långvarigt skydd... Medallion TL  
bekämpar också sjukdomspatogener i  
thatchen för att minska det förråd av  
infektionskällor som ofta samlas där. Mindre 
mängd sporer minskar sjukdomstrycket och 
kan förbättra varaktigheten hos skyddet.

Sjukdomspatogener  
som ständigt är  
närvarande i blad,  
thatch och jord

Konventionella  
fungicider skyddar 
mot infektioner på 
bladen. 

Medallion TL 
bekämpar sjuk-
domen på bladet 
och i thatch, vilket 
minska sjukdom-
strycket och ger 
den bästa möjliga 
chansen att stoppa 
sjukdomen.



• Bio-inspirerad Contact+ effekt  

• Snabb verkan mot patogener på bladet och i thatchen 

• Ger en långvarig skyddande sköld mot sjukdom

Tips vid användning  
Dosering: 
3.0 l/ha  

Vattenvolym 125 – 500 l/ha 

Syngentas 
bladmunstycke  
rekommenderas  
för bästa resultat

För användning på 
golfbanor och andra 
sportanläggningar 

Bästa resultat uppnås 
när Medallion TL appliceras 
förebyggande vid lite eller 
ingen grästillväxt. Långvarigt 
skydd kan uppnås under 
snötäcket.  

Optimal mark Temperatur: 
6°C eller lägre

För att bibehålla spelytans hälsa och få ett varaktigt resultat 
bör Medallion TL användas som en del av ett integrerat 
spelyteförvaltningsprogram 

Explosiv sjukdomsbekämpning 
Den aktiva ingrediensen i medallion TL, fludioxonil är inspirerad av den 
naturligt svampdödande bakterien Pseudo pyrocinia.  

Vinterskydd
The Contact+ effekten hos Medallion TL 
är bäst lämpad att användas när det är lite 
eller ingen grästillväxt, så att den skyddan-
de skölden stannar på bladets yta så länge 
som möjligt. 

Appliceras Medallion TL före snön har 
den visat sig vara särskilt effektiv på att 
förhindra de mest skadliga attackerna 
från Microdochium nivale som sker under 
snötäcket.

Vid kontakt med sjukdomspatogener stör fludioxonil osmoregule-
ringen och orsakar att sporerna snabbt absorberar stora mängder 
vatten, varefter de exploderar och oskadliggörs. Biokemiskt  
hämmar Medallion TL sporer från att gro samt förhindrar svampväxt  
i ett tidigt stadium innan någon skada är skedd.

SPORGRONING
MEDALLION TL 

ATTACKERAR SPORERNA
STÖR 

OSMOREGLERINGEN 
SPORERNA 

EXPLODERAR
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Snabb  
sjukdomsbekämpning 
Banner Maxx är en snabbrörlig systemisk fungicid som används  
för att bekämpa Sclerotinia homoeocarpa, Microdochium nivale,  
Rhizoctonia solani och Colletotrichum graminicola.  

Banner Maxx 
Systemiska 
rörelse i bladet 

BLADETS ABSORPTION
- Lokal spridning genom
  diffusion 
- Spridning till hela bladet
  genom xylem 
- Undersidan av bladet 
  genom translaminär rörelse  

KRONANS ABSORPTION 
- Lokal spridning av
  diffusion 
- Spridning till alla 
  bladgenom xylem

Banner Maxx systemiska spridning ger  
konsekvent högt sjukdomsskydd över en  
längre tidsperiod under tillväxt.  
Viktigt är också att Banner Maxx är effektiv 
vid lägre temperaturer tillskillnad från de flesta 
andra fungicider, som försämras avsevärt av 
kallt väder. 

Reservoaren av Banner Maxx i blad och 
kronan frigör den aktiva substansen över tid, 
vilket fyller på skyddet medan gräset växer. 

Kall-vädersystemiska åtgärder ger effektiv vår- och höstsjukdoms-
bekämpning. De bra resultaten Banner Maxx levererar beror mycket på att växten 
snabbt absorberar och sprider medlet inom bladet. Fungiciden rör sig snabbt inom 
växten till sjukdomszonen och förhindrar ytterligare spridning.   



•  Snabb spridning för Banner Maxx till sjukdomszonen

•  Unik Syngenta Maxx formula speciellt utvecklad för säkerhet och prestanda

Obs: skalenlig

Om detta representerar 
en droppe av en 

standardformula...  

Fördelarna med Maxx 
Den unika Syngenta Maxx formulan är särskilt konstruerad för 
applikation på gräs och finns endast i Syngentas produkter.

Fördelarna med Maxx formula inkluderar:   

Manufactured exclusively by Syngenta, the precision sub-micron  
particles of active ingredient in the Maxx formulation ensure fast  up-
take and quick effects.  

...är detta en  
sub-mikroskopisk  
partikel av Banner 

Maxx vid utspädning

Den unika Maxx-formulans sub-mikroskopiska partiklar säkerställer 
snabbt upptag och snabb effekt. Formelns fina partiklar är mycket 
säkra och orsakar minimal stress för gräset när de bekämpar 
sjukdomar.   

• Helt säker att använda på spelytor

• Ökat och förbättrat produktupptag 

• Mycket stabil i spruttanken

• En lättanvänd flytande formula

• Kompatibel med andra produkter 

Tips vid användning  
Dosering: 
3.0 l/ha  

Vattenvolym 400 - 1000 l/ha 

Syngentas 
bladmunstycke  
rekommenderas  
för bästa resultat

För användning på 
golfbanor och andra 
sportanläggningar 

Bästa resultat uppnås 
när BannerMaxx appliceras 
förebyggande vid lite eller 
ingen grästillväxt. Långvarigt 
skydd kan uppnås under 
snötäcket.  

Optimal mark Temperatur: 
6°C eller lägre

För att bibehålla spelytans hälsa och få ett varaktigt resultat 
bör BannerMaxx användas som en del av ett integrerat 
spelyteförvaltningsprogram 
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Dubbelverkande varaktig 
sjukdomsbekämpning 
Headway är den första dubbelverkande fungiciden med sjukdoms-
bekämpande aktivitet från löv till rot, utvecklad specifikt för Sverige.  

BLADRESTER  
EFTER KLIPPNING 
– Omfördela på bladen, 
   kronor eller rötter för 
   upptag och spridning

ROT ABSORPTION 
– Lokal spridning genom
  diffusion 
– Spridning till hela växten
  genom xylem

BLADETS ABSORPTION 
– Lokal spridning genom
  diffusion

– Spridning till hela blad genom   
   xylem 

– Undersidan av bladet genom 
   translaminär rörelse

BLADMANTELNS  
ABSORPTION  
– Lokal spridning genom 
   diffusion 

– Spridning till alla blad 
   genom xylem 

– Translaminär spridning 
   genom centrala 
   tillväxtpunkten point  

KRONANS ABSORBERING 
– Lokal spridning av diffusion  
– Spridning till alla blad genom
   xylem 

Den beprövade kombination av azoxystrobin och 
propikonazol gör Headway till en extremt pålitlig 
och mångsidig fungicid. 

Båda de aktiva ämnen är helt systemiska för 
effektiva resultat i växande gräs, men arbetar på 
olika sätt och mot olika mål i patogenens cykel, 
vilket ger:

Headway kan tas upp av blad, krona och rot, 
vilket säkerställer ett övergripande högt upptag 
för ökat sjukdomsskydd.

Headway är godkänt för bekämpning av Microdochium nivale, Gaeumannomyces 
graminis, Sclerotinia homoeocarpa, Drechslera spp. och begränsad bekämpning av 
Colletotrichum graminicola. 

• Förbättrad långsiktig effekt 

• Ökad flexibilitet vid användning 

• Förbättrad hantering av 
   risken för resistans 

• Bredare spektrum av 
   sjukdomsbekämpning 



• Komplimenterande verkan från två effektiva aktiva ingredienser 

• Mycket systemisk, vilket ger långvarig fungicidaktivitet 

• Aktiv återvinning av svampmedlet ger varaktiga resultat 
   genom växtsäsongen

Aktiv återvinning  
bibehåller skyddet
Efter klippning kan varje Headway xylem exsudat resorberas av bla-
det och återvinnas inom växten, vilket hjälper till att förlänga skyddet 
mot sjukdomar.

Dessutom kan de aktiva ämnen som sköljs ned i rotzonen av  
regn eller bevattning resorberas. De kan då ta itu med jordburna  
patogener för att sedan arbeta sig tillbaks genom växten för  
att bekämpa bladsjukdomar. 

3.  
Headway rör sig  
sedan upp genom 
växten igen med hjälp 
av den naturliga trans-
pirationsprocessen och 
bekämpar sjukdomar i 
bladet under sin resa.  

1.  
Exsudatdroppar frigörs 
genom transpiration när 
gräset klipps eller tvättas 
av regn eller bevattning. 

2. 
Headway-resterna resorberas 
av bladet och rötterna.  

Headways rörelse genom växten säkerställer optimalt skydd vid den 
avskurna ändan av bladet. Det är viktigt eftersom det är den punkt 
som är mest mottaglig för sjukdomar. 

Tips vid användning  
Dosering: 
3.0 l/ha  

Vattenvolym 250 - 1000 l/ha 

Syngentas 
bladmunstycke  
rekommenderas  
för bästa resultat

För användning på 
golfbanor och andra 
sportanläggningar 

Bästa resultat uppnås 
när Headway appliceras 
förebyggande vid lite eller 
ingen grästillväxt. Långvarigt 
skydd kan uppnås under 
snötäcket.  

Optimal mark Temperatur: 
över 10°C

För att bibehålla spelytans hälsa och få ett varaktigt resultat 
bör Headway användas som en del av ett integrerat  
spelyteförvaltningsprogram 

Dubbelverkande varaktig 
sjukdomsbekämpning 
Headway är den första dubbelverkande fungiciden med sjukdoms-
bekämpande aktivitet från löv till rot, utvecklad specifikt för Sverige.  
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För första gången har banförvaltare och agronomer 
i Sverige nu ett komplett utbud av fungicider särskilt 
skapade för spelytor och som klarar de utmaningar 
man stöter på under hela säsongen.

Syngentas 
fungicidbehandling   

Behandlingsprogrammet på nästa sida rekommenderas för att skydda  
mot de flesta grässjukdomarna under hela året. Behandlingen är baserad 
på resultaten av test i Sverige, Norge och Finland samt ytterligare  
forskning i Storbritannien, Kanada och USA. 

Att använda sig av ett behandlingsprogram på hösten och vintern är viktigt 
för att minska skadorna från sjukdomar. Ett behandlingsprogram med  
fungicider vid rätt tidpunkt är viktigt för att ha friska och sjukdomsfria  
växter inför vintern. 

En behandling med Primo Maxx över sommaren och början av hösten har 
också visat sig öka sjukdomstoleransen.



Kvalitet och säkerhet garanteras  
Alla Syngentas fungicider har testats och utvärderats rigoröst  
under utvecklingen och registreringen för att säkerställa  
operatörernas säkerhet och en gynnsam miljöpåverkan. 

I registreringsprocessen har alla fungicider: 

3GODKÄND riskbedömning för fåglar och däggdjur  
3GODKÄND riskbedömning för nyttiga insekter  
3GODKÄND riskbedömning på markorganismer  
3GODKÄND riskbedömning för vattenlevande arter  

Miljöprofilen innebär att Syngentas fungicider är lämpliga för 
användning inom integrerade spelyteförvaltningsprogram.
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Fungicidbehandling för 
vinteröverlevnad

Börja frisk och skön... väx fram grön  
Tillämpnings-

tidpunkten

T1

T2

T3

T4

Tillväxtaktivitet

Hög

Sakta

Långsam / Ingen

Ökande

Behandlingsmål

Rensa ut befintliga infektioner och latenta 
sjukdomar.

Håll spelytan fri från infektioner och stress. 

Ge blad vinterskydd och minska patogener i 
gräsbotten.

Låt gräset återhämta sig och växa ifrån alla 
befintliga / latenta sjukdomar under våren.

Viktiga framgångsfaktorer för 
sjukdomsbekämpning under 
vintern: 
•  Börja vintern sjukdomsfri  
•  Låt inte sjukdomen få fäste igen 

mellan behandlingarna
•  Låt inte intervallerna mellan  

behandlingar på hösten bli mer  
än 4 veckor långa

•  Säkerställ korrekt applicering och  
jämn täckning genom att undvika  
höga vattenhastigheter

•  Applicera en behandling med Banner 
Maxx om sjukdom uppkommer under 
våren 

Juni   Juli  Augusti  September  Oktober  November December Januari Februari Mars  April   Ma j

T2 T3T1



Klimatförändringen och ökade årstidsvariationer har gjort att  
timingen för behandlingar bäst baseras på marktemperaturer,  
grästillväxt och prognoser av sjukdomsrisk istället för  
rutintillämpning på specifika datum.

Ett effektivt behandlingsprogram med rätt produkt i rätt tid 
och på rätt plats kommer att bidra till: 

• Minimera skador från sjukdomar under vintern  
• Göra banan spelklar tidigare på våren
• Upprätthålla bättre spelförhållanden under hela säsongen 

T  Produktval med avseende på 
jordtemperatur  

Produkt  

Headway  

Banner Maxx  

Medallion TL  

 Jordtemperatur

 > 10°C  

 > 6°C  

 6°C eller lägre

T4

Juni   Juli  Augusti  September  Oktober  November December Januari Februari Mars  April   Ma j

T3
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Obehandlad  

72,5% friska  99,0% friska   27,5% sjuka   0,5% sjuka  

T1 – Headway  

T2 – MEDALLION TL  

T3 – MEDALLION TL  

Syngentas Fungicidbehandlingsprogram

 13 Oktober 2011  

 2 November 2011  

 28 November 2011  

Anmärkningar: Första snöfallet - 21 december 2011. Snötäckt 21 JANUARI - 23 februari 2012 

Bioforsks kommentar:
Headway följt av Medallion TL (T2) och Medallion TL före snöfall resulterade i mycket lite sjuka växter 
under hösten 2011 och följande våren 2012. Utan T2 appliceringen av Medallion TL får infektionen  
återkomma innan den vinter förberedande behandlingen.   

Källa: Bioforsk Landvik prövningar i Norge  

Fungicidbehandlingars  
dokumenterade framgångar  
Test utförda av Bioforsk i Sverige, Norge och Finland har visat synergistiska fördelar 
med Syngentas fungicidbehandlingsprogram.

I vart och ett av försöken applicerades en behandling med Headway som följdes av två behandlingar 
Medallion TL. Fungicidbehandlingarna var tidsplanerade för att kunna skydda friska spelytor och de 
följdes upp av pro-aktiva behandlingar innan snön föll. 

Vinterbehandling av Microdochium nivale

Utvärderingsdatum: 10 Mars 2012

Treatment protocol:  



Obehandlad  Syngentas Fungicidbehandlingsprogram

Utvärderingsdatum: 13 April 2012 

Behandlingsprotokoll:  

T1 – Headway  

T1 – Headway  

T2 – MEDALLION TL  

T2 – MEDALLION TL  

T3 – MEDALLION TL  

T3 – MEDALLION TL  

 5 Oktober 2011  

21 Oktober 2011

 26 Oktober 2011  

 7 November 2011  

 11 November 2011  

  8 December 2011 

Anteckningar: Snötäckt 28 November - 15 December 2011 och 30 December - 10 April 2012 

Bioforsk kommentar: 
Efter snön smält våren 2012 fanns mindre sjukdom på 
behandlade delar än på de obehandlade.  

Källa: Bioforsk Harma GC, Finland 

Utvärderingsdatum: 13 April 2012 

Behandlingsprotokoll:  

Anteckningar: Inget snötäcke under testperioden

Bioforsk kommentar:  
Denna studie tyder på att det bästa fungicidbehandlingsprogrammet för att bekämpa Microdochium 
nivale är en behandling med Headway i slutet av oktober följt av en tillämpning av Medallion TL 21 dagar 
senare och en slutlig applikation av Medallion TL före snön faller applikation.   

Källa: Bioforsk Tegelberger GC, Sverige

Vinterbehandling av Microdochium nivale 

Vinterbehandling av Microdochium nivale   

92,0% friska  99,7% friska   8,0% sjuka   0,3% sjuka  

Obehandlad  Syngentas Fungicidbehandlingsprogram

88,5% friska  96,2% friska   11,5% sjuka   3,8% sjuka  
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Situationer  
med hög risk IPM åtgärd

Microdochium nivale (Pink snow mold)  

Colletotrichum graminicola (Anthracnose)

• Långvarigt snötäcke på 
   ofrusen mark 

• Våta eller fuktiga  
   förhållanden 

• Områden i skugga och / 
   eller med dåligt luftflöde

• Övergött växande gräs

• Alkalisk rotzon

• Överdrivet tjock  
   gräsbotten

• Kompakt jord 

• Torka 

• Låg fertilitet

• Nematodskador

• Låg klipphöjd

• Förbättra dräneringen
• Ta bort ytlig fukt  
   och dagg
• Rensa gräsbotten
• Minska mängden  
   skuggade områden
• Undvik övergödning  
   under sjukdoms- 
   gynnande förhållanden

Kontrollalternativ

• Minska spelytornas  
   stressmoment
• Lufta jorden 
• Säkerställ  
   tillräcklig näring
• Planera bevattnings  
   schemat 
• Höj klipphöjden

Applicera Headway på hösten när det finns en medel-
hög till hög risk för infektion. 

När marken har svalnat och gräsets tillväxt är långs-
ammare byt och behandla med Medallion TL för att 
minska sjukdomstrycket och skydda bladen under 
snötäcket. Upprepade applikationer under vintern när 
risken för sjukdom är stor rekommenderas. 

Under våren är Banner Maxx ett alternativ som möj-
liggör rotation av kemiska grupper.

En förebyggande sommarbehandling med Banner 
Maxx eller Headway bör tillämpas när det finns en 
hög risk för sjukdom. Från juni och framåt är lämpligt.

Tillämpningen följs upp med upprepade behandlingar 
14 till 28 dagar senare om väderförhållanden fortsät-
ter vara sjukdomsfrämjande. 

Behandlingar med Primo Maxx kan bidra till att 
minska stressen på växterna under sommaren, vilket 
minskar känsligheten för sjukdom..  

Integrerad  
spelyteförvaltning 
Integrerad växtskydd (IPM) innefattar den praktiska kunskap som finns om att hålla  
spelytor i bra skick tillsammans med lämplig användning av fungicider när  
sjukdomstrycket är för högt för gräsets naturliga skyddsmekanismer. 

IPM tekniker som används för att skapa starka friska spelytor inkluderar: 

•  Balanserad näring • Korrigera ytdränering 
•  Minska organiskt material    • Justera klipphöjd 
•  Använda en tillväxtregulator      • Hantera gräsarter  

När gräset är under stress och omständigheterna är gynnsamma för sjukdomar kan sporer som finns i gräsbot-
ten och jord snabbt gro och infektera gräset. Detta resulterar i skador på bladvävnad och ökat sjukdomstryck. 

Vältajmade och pro-aktiva fungicidbehandlingar under perioder med hög sjukdomsrisk kan förhindra infektion helt 
och hållet. Om infektion redan skett kan fungicidbehandlingar minimera spridningsrisken och göra det möjligt för 
gräset att återhämta sig



Gaeumannomyces graminis (Take All Patch) 

Älvring (Fairy Ring) 

Drechslera spp. (Leaf Spot)

Sclerotinia homoeocarpa (Dollar Spot)

Situationer  
med hög risk

• Nybyggd green
• Alkalisk rotzon 
• Alkalisk bevattning 
• Hög kalkhalt i  
   bunkersand / övergödd  
   sand
• Dålig dränering 
• Manganbrist
• Bentgrass  
   dominerande spelyta

• Torra förhållanden
• Mycket dött  
   gräs i gräsbotten

• Höga  
   temperaturer > 20 °C
• Fuktiga förhållanden 
• Överdriven fertilitet 
• Låga klipphöjder

• Temperaturer  
   ovanför 20°C 
• Låg fertilitet 
• Ytfukt 
• Kompakt jordyta 
• Låg klipphöjd

• Gror på hösten vid  
   temp 10-18ºC 
• Sjukdom gynnas av  
   kalla, våta förhållanden  
   0-2ºC 
• Tungt snötäcke  
   på ofrusen mark 
• Överdriven N 
• Höga klipphöjder  
   innan vintern 

Typhula incarnata (Grey Snow Mold)

IPM åtgärd

• Undvik gödsel som  
   höjer pH hos jorden  
• Använd balanserat foder
• Lufta regelbundet
• Undvik torr  
   gräsbotten med dött gräs  
• Förbättra dräneringen
• Kontrollera kalkhalt och  
   pH i bevattningsvattnet,  
   bunkerns sand och  
   övergöd sand

• Bibehåll tillräcklig  
   markfuktighet  
• Reducera mängden  
   dött gräs 
• Använd förebyggande  
   fungicider på infekterade  
   områden
• Förebyggande bevattning

• Minska mängden dött  
   gräs och lufta  
   regelbundet 
• Undvik våta ytor 
• Balansera näringen 
• Höj klipphöjden 

• Öka  
   bevattningsintervallen 
• Ta bort ytfukt 
• Lufta regelbundet 
• Säkerställ tillräcklig  
   näring 

• Använd inte N när kallt  
   väder är förväntat eller  
   före snö 
• Fortsätt klippning  
   tills tillväxten slutar 
• Minska mängden dött  
   gräs i gräsbotten 
• Förbättra dräneringen 
• Regelbunden luftning 

Kontrollalternativ

Applicera Headway i juni eller juli då prognoser 
indikerar en hög risk för sjukdom. 

Upprepa 14 dagar senare för bästa resultat 
om sjukdomsangrepp fortfarande förväntas. 
En sommarbehandling med Headway kommer att 
förebygga och skydda mot andra sjukdomar. 

Skölj av bladen innan fungiciden torkar. 

Tankblandningar med vätmedel kan förbättra 
resultatet. 

Försök har visat att Headway effektivt kan minska 
typ II Älvringar. 

Behandlingen sker under hela sommaren från  
juni till slutet av augusti.  
Två behandlingar per 14 dagar är normalt. 

Tankblandningar med vätmedel kan förbättra 
resultatet.

Applicera Headway i takt med att temperaturen 
ökar. Behandla förebyggande för att undvika 
infektioner. 

Medallion TL är ett effektivt skydd mot infektion och 
användningen av Primo Maxx kan tillåta högre  
klipphöjder utan att påverka spelytans kvalité. 

Starta ett förebyggande  
fungicidbehandlingsprogram från juni och framåt, 
då det är hög risk för sjukdom på sommaren. 

Börja med en behandling med Banner Maxx och 
varva med Headway hela sommaren medan  
förhållandena fortfarande är sjukdomsfrämjande. 

Ett förebyggande fungicidbehandlingsprogram  
innan vintern för Microdochium nivale i kombination 
med Headway, Banner Maxx och Medallion TL har 
visats ha god effekt.
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Noggrant utförande är nyckeln till att få det bästa 
resultat från ett fungicidbehandlingsprogram.  
Rätt produkt i rätt tid på rätt plats. Syngentas  
bladmunstycke har särskilt utformats med ett antal 
innovativa funktioner för att förbättra noggrannheten 
och tajmingen vid besprutning.

Utförande

Att snabbt och enkelt byta ut de konventionella munstycken mot Syngen-
tas bladmunstycke bidrar till att optimera fungicidbehandlingens resultat:
  

•  Minskad risk för påverkan från vind – mer av det  
    aktiva ämnett når målet

•  Optimerad sprejmönster – förbättrar täckning av bladet

•  Heltäckande sprutvinkel – levererar täckning av  
    hela bladet

•  Möjlighet att minska vattenvolymen – ökar mängden  
    av det aktiva ämnet som fastnar på bladet



Konventionellt 
munstycke

Syngentas  
XC munnstycke

Syngentas bladmunstycke (till höger) har utformats för att avsevärt minska risken för vindpåverkan och  
ökar mängden av det aktiva ämnet som träffar det avsedda målet.
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Syngentas utbud av specifikt utvecklade fungicider ger 
en spännande möjlighet för greenkeepere och  
agronomer i Sverige att konsekvent öka kvalitén på 
sina spelytor.

Produkt- 
sammanfattning

Använd Syngentas fungicider som en del av en integrerad plan för förvaltningen 
av spelytorna tillsammans med en Primo Maxx behandling för att optimera  
gräsets hälsa och skydd för bästa möjliga spelytor under hela året.



• Bio-inspirerad  
Contact+ effekt 

• Snabb åtgärd 
mot patogener på 
bladet och i  
thatch

• Ger en långvarig 
skyddande  
sköld mot  
vintersjukdomar

• Kommer snabbt 
till infektionsplatsen

• Unik Syngenta  
Maxx formula  
specifikt utvecklad 
för säkerhet

• Kallt- 
vädersystemisk  
och mycket effektivt 
under vår och höst

• Komplimenterande  
verkan mellan två 
effektiva aktiva 
ingredienser

• Helt systemisk, 
brett spektrum 
av fungicidaktivitet

• Återvinning av  
aktiva ämnen  
ger långvariga  
resultat genom  
tillväxtsäsongen 
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