Medax Max
®

Tillväxtreglering i stråsäd,
när det passar dig!

• Snabb och långtidsverkande
• Stabil och säker effekt
• Flexibel

NYHET

Två aktiva substanser
Prohexadionkalcium är en ny aktiv substans från BASF.
Prohexadionkalcium ombildas till dess aktiva form redan
vid upplösning i vatten. Det är en process som går snabbt,
och som ytterligare accelereras av det indbyggda innehållet
av ammoniumsulfat.
Trinexapak (etylester) blir aktiv först efter en metabolisk
aktivering och upptagning i plantan. En process som är
beroende av temperatur- och ljusförhållande. Vilket försenar tidpunkten för när det är aktivt och verkar i plantan.

Båda aktiva substanserna har behov av »aktivering«
för att bli aktiva i plantan.
Prohexadionkalcium

Trinexapak
(etylester)

Start aktivitet

Snabbt

Långsamt

Verkningstid

Kort - medellång

Medellång - lång

Innovativ formulering
Tvärsnitt av granulat

Med innovativ formuleringsteknologi, kombineras de aktiva
substanserna till en produkt.
1. Kombinationen av prohexadionkalcium och trinexapak
(etylester) förstärker både den tillväxtreglerande och
rotutvecklande effekten.

12,5%

2. Ammoniumsulfat förstärker och påskyndar verkan av
den aktiva substansen.

Ammoniumsulfat

Aktiv substans

40%
47,5%

3. Formuleringshjälpmedlen ger optimal och säker vidhäftning, fördelning på bladen samt ett snabbt upptag
av den aktiva substansen.

Formuleringshjälpmedel

Processen startar
direkt när produkten
tillsätts i tanken

ca
Prohexadionkalcium blir direkt aktiv
genom innehållet av ammoniumsulfat.
Oberoende av ljus och temperatur.

Prohexadionkalcium blir
aktivt direkt vid kontakt
med vatten.

Metabolisk aktivering
i plantan är beroende
av ljusintensitet och
temperatur.

Liggsäd
Mängden och graden av liggsäd varierar från år till
år. Liggsäd har flera negativa effekter, sämre kärnmatning, lägre spannmålskvalitet, försämrad tröskkapacitet, som leder till ökade produktionskostnader.
Under vissa odlingsförhållanden ökar risken för
liggsäd som t ex vid långa- och mindre stråstyva
sorter, tidig sådd, hög planttäthet, mild vinter, hög
N-nivå, stråknäckare samt under extrema väderförhållanden.
Vid användning av tillväxtregleringsmedel minskas
dessa riskfaktorer.
Tillväxtregleringsmedel reducerar strålängden och
ger ett kortare och kraftigare strå, som förhindrar
liggsäd och säkrar skördepotentialen fullt ut samt
underlättar skördearbetet.
Stråknäckning

Tyngd
av ax
Vind

Tyngdkraft

Strålängd och
stråtjocklek

Förankring
Rötter i jorden

När strået böjs ock knäcks
Efter hård vind och kraftig nederbörd

Dåligt rotfäste

Rötter
med
rothår

Efter långvarig nederbörd
Vid otillräcklig rotförankring

Effekt på grödan
Reduktion av strålängd

Ökad strådiameter och stråstyrka

Medax® Max

Obehandlat

Reducerar stråböjning som orsakas
av ökad tyngd från blad och ax
(speciellt när de blivit utsatta för
väta). Lägre tyngdpunkt.

Större och djupare rotsystem

Medax® Max

Obehandlat

Obehandlat

Mindre risk att strået böjs och
knäcks.

Medax® Max

Starkare förankring av plantan.

Brett behandlingsfönster
Flexibelt temperaturintervall för Medax® Max

Medax® Max är mindre temperatur
och ljusberoende
Temperatur
● Tidig användning
● Stort temperaturintervall
● Från 5 grader C
● Verkar direkt även vid låga temperaturer
● Tillväxtreglering vid låga temperaturer
● Kan användas vid upp till 25 grader C
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Optimal
temperatur
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Lägsta
dagliga
genomsnitts
temperatur

10
5

Inget behov av solljus
● Inte beroende av intensivt UV ljus för
att kunna fungera
● Snabbverkande
Regnfasthet
1 timme

Medax®
Max

●

Relativ förkortning av
första och andra internoden
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Klormekvat- Trinexapak
klorid
(etylester)

Etefon

Medax® Max i höstvete
Stråstyrka, strålängd och merskörd
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Obehandlat

Medax® Max
0,3 kg/ha

Första internod

Moddus
0,2 l/ha

Första internod

Källa: ADAS, medel 2 försök i höstvete
Moddus = registrerat varumärke för Syngenta Crop Protection

96
Obehandlat
Stråstyrka

0,4 Trimax
st. 31
Strålängd

0,75 Medax® Max 0,5 Medax® Max
st. 31
st. 31
0,5 Medax® Max
Skörd
st. 39

Källa: Försök. L5-1050-15- 001. N=1, utdrag av försök i höstvete. Sverige
Trimax = registrerat varumärke för Adama Northern Europe B.V.

Medax Max
®

Aktiv substans 50 g/kg prohexadionkalcium
+ 75 g/kg trinexapak (etylester)

Tillväxtreglering i stråsäd,
när det passar dig!
Starkare strå med Medax® Max

Formulering

Vattenlösligt granulat (WDG) med
inbyggt ammoniumsulfat.
Lukt och dammfri.
Tål långvarig förvaring

Grödor

Höstvete, höstrågvete, höstråg,
höstkorn, vårkorn, vårvete och
havre

Behandlingsfönster

Höstsäd BBCH 29-49
Vårsäd BBCH 29-39- i havre
dock inte senare än BBCH 34
(Rekommendationer se tabell
nedan)

Förpackning

6,0 kg (2 x 10 liter EcoPack)

Genomsnitt av två försök i höstvete, ADAS, UK 2014. Beh. BBCH 32
Stråväggtjocklek -%
106
105
104
103
102
101
100
99
98

Kontroll

Medax® Max
0,3 kg/ha

Trinexapak (etylester)
0,2 l/ha

Rekommendationer

1

Gröda

1. behandling

2. behandling

Dosering kg/ha

Höstvete (enkel beh.)
Höstvete (delad beh.)

St. 29 - 32
St. 29 - 32

(29-49)1
+10-14 dagar (min 7 dagar)

0,3 - 0,75
0,3 - 0,5* + 0,3 - 0,5

Höstrågvete (enkel beh.)
Höstrågvete (delad beh.)

St. 29 - 32
St. 29 - 32

(29-49)1
+10-14 dagar (min 7 dagar)

0,3 - 0,75
0,3 - 0,5 + 0,3 - 0,5

Höstråg (enkel beh.)
Höstråg (delad beh.)

St. 29 - 32
St. 29 - 32

(29-49)1
+10-14 dagar (min 7 dagar)

0,5 - 0,75
0,3 - 0,5 + 0,3 - 0,5

Höstkorn (enkel beh.)
Höstkorn (delad beh.)

St. 30 - 32
St. 30 - 32

(29-49)1
St. 39 - 49

0,5 - 0,75
0,3 - 0,5 + 0,3 - 0,5**

Vårkorn

St. 30 - 32*** (29-39)1

—

0,3 - 0,5

Vårvete

St. 29 - 32

(29-39)1

—

0,3 - 0,5
(högst 0,3 efter st.35)

Havre

St. 30 - 34

(29-34)1

—

0,3 - 0,5

Godkänt behandlingsfönster

* eller 0,2 kg/ha + 0,5 l/ha Cycocel Plus

** eller 0,3- 0,5 l/ha Terpal

*** + 0,3- 0,5 l/ha Terpal i st. 45- 49

Crop Protection
Thomas Wildt-Persson 070-949 80 15
Måns Edensten
070-587 03 45
Jakob Willas Jensen
+ 45 2523 1182

www.agro.basf.dk

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.
BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.

