MAINSPRING
OG ANGREBET ER FORBI

®

UNIKT, PÅLIDELIGT OG SKÅNSOMT
INSEKTMIDDEL TIL INDENDØRS
PRYDPLANTER*

HVER BLOMST TÆLLER

* Ikke-jordbundne og dækkede prydafgrøder

HVAD ER MAINSPRING?
Insektpresset på prydplanter øges, men avlere har kun adgang til mindre
effektive insektmidler.
Mainspring er et nyt, bredspektret insektmiddel baseret på det aktive stof cyantraniliprol, der hører
til den kemiske gruppe diamiderne. Det har en unik virkemåde og bidrager til en vigtig del af
opbygningen af større resistens.
Takket være den translaminære effekt* kan man nu bekæmpe skadedyr på steder, der er vanskelige
at nå. Derudover er Mainspring tilpasset et integreret bekæmpelsessystem mod skadedyr.

Unik
• Hurtigvirkende og bredspektret dækning basert på cyantraniliprol
• Perfekt alternativ partner

Pålidelig

• Stopper skaden indenfor få minutter efter sprøjtning
• Translaminær, god fordeling i bladene

Skånsomt
• Sikkert for afgrøden
• Kan let integreres med naturlige insekter

*Den translaminære virkning forbedres ved tilføjelse af en ??

HVAD GØR MAINSPRING?
Virkemåde
Cyantraniliprol ændrer calciumstrømmen i muskelcellerne. Musklerne i insektet paralyseres og
stivner af den resulterende konstante calciumstrøm. Dette sker kort efter, at Mainspring er indtaget.
Insektet stopper næsten øjeblikkeligt med at indtage føde, hvilket fører til en uundgåelig død.

Fase 1: Eksponering

Fase 2: Aktivering

Fase 3: Insekterne paralyseres og dør

Insekter indtager den aktive
ingrediens i Mainspring.

Produktet binder sig til
ryanodinreceptorerne i
insektmusklerne og får dem til
at åbne sig.

Calcium strømmer ud af de åbne
ryanodinreceptorer og udtømmer
calcium, der skal bruges til
sammentrækning af musklerne.
Den resulterende muskellammelse
fører til insektdød.

Optag og distribution
Det aktive stof absorberes nemt i vokslaget. Derfra er den aktive ingrediens translaminær, og det
betyder, at insekter på bladets underside også bliver bekæmpet.

Aktivitetsspektrum
Mainspring har en bredspektret virkemåde og bekæmper trips, minerflue og larver effektivt og
kan udmærket bruges alene. Produktet passer også godt som en del af et program med andre
insektmidler og er derfor en god, alternativ partner. Mainspring er registreret til ikke-jordbundne
prydplanteafgrød.

Sprøjtningsområde
i ikke-jordbundne
afgrøder

Dosis pr
sprøjtning

Maks
dosis pr
sprøjtning

Maks antal
sprøjtninger pr
12 måneder

Min. intervall mellem
sprøjtninger

Potteplanter

0.01%
(10 g/100 l
vand)

0.12 kg/
ha

2 per
vækstcyklus
4 per 12 mnd

7 dg

Afskårne blomster

0.01%
(10 g/100 l
vand)

0.25 kg/
ha

2 per blok
4 per 12 mnd

7 dg inden for en
blok
60 mellem 2 blokke

Planteskoleafgrøder

0.01%
(10 g/100 l
vand)

0.12 kg/
ha

2 per blok
4 per 12 mnd

7 dg inden for en
blok
60 mellem 2 blokke

Permanent planteavl

0.01%
(10 g/100 l
vand)

0.10 kg/
ha

2 per blok
4 per 12 mnd

7 dg inden for en
blok
60 mellem 2 blokke

Avl og frøproduktion

0.01%
(10 g/100 l
vand)

0.15 kg/
ha

2 per blok
4 per 12 mnd

7 dg inden for en
blokk
60 mellem 2 blokke

Formulering
Produktet er formuleret som et granulat. Takket være denne formulering er Mainspring sikker
over for afgrøderne og opløses meget let i tanken. Herunder bliver opløsningen vist i praksis.

0 sekunder

2 sekunder

4 sekunder

6 sekunder

8 sekunder

10 sekunder

IPM-integration
Mainspring er sikker for afgrøden og kan nemt integreres med naturlige insekter. I forsøg har vi
set, at Mainspring har en begrænset effekt på bestanden af Encarsia, Eretmocerus, Diglyphus og
forskellige arter af rovmider. Efter en kort kontakt kan naturlige insekter introduceres igen kort tid
efter sprøjtning.

Testresultat for trips
En af de største plager i blomsterproduktion er saintpaulia-trips (Frankliniella occidentalis). På
få dage kan de forårsage enorme skader på afgrøderne. Desuden forplanter disse trips sig med
lynets hast, så de kan vokse til en stor plage på kort tid. Trips suger på det øverste bladlag og
forårsager pletter på bladene eller blomsterne. Dette hæmmer også planten i dens udvikling.

Mainspring kan modvirke skader forårsaget af trips takket være dens meget hurtige, første
effekt. To timer efter sprøjtning stopper det insekternes indtag af føde og dermed skaderne på
planten. De mest positive effekter opnås ved tilsætning af flydende sukker. Trips bliver tiltrukket
af sukkeret, hvilket resulterer i et øget indtag af Mainspring og dermed en bedre bekæmpelse af
insekterne.

TRIP-BEKÆMPELSE, ROSER I POTTE – PRØVESTATION ZWAAGDIJK

Trips-forekomst (udvoksde og larver)
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Sprøjtningsdatoer:
18. oktober
25. oktober
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Ubehandlet

Mainspring og flydende sukker

Konklusion: Tilsætning af flydende sukker forbedrer effekten af
Mainspring-behandlingerne markant

Mainspring

Testresultater på minerflue
Larver af minerflue kan forårsage stor skade i bladet, hvilket hæmmer plantens udvikling og
forårsager kosmetiske skader. Larver af minerflue bor dybt inde i bladet. For at sikre, at Mainspring
kommer så dybt som muligt ned i bladvævet, kan der med fordel anvendes en adjuvant. Dette sikrer,
at distributionen og absorptionen af aktivstoffet fremmes.

Bladskade forårsaget av minerflue

Sugeskader

ANTAL MINERFLUE TUNNELLER PR. BLAD
10
9

Antal skadesteder pr blad

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ubehandlet

8 dage efter første sprøjtning

Mainspring og adjuvant

8 dage efter anden sprøjtning

Mainspring

15 dage efter anden sprøjtning

Konklusjon: Mainspring bekæmper minerflue særdeles godt.

Testresultater på larver
Larverne af møllet Chysodeixis chalcites (kobbersmykket metalugle) kan som andre larver
forårsage store skader på mange prydplanter. Umiddelbart efter, at Mainspring er blevet påført,
stopper larven, og derfor stopper beskadigelsen også inden for få minutter.

Chrysodeixis chalcites (kobbersmykket metalugle)

Spodoptera exigua (smalvinget ugle)

BEKÆMPELSE AF CHRYSODEIXIS CHALCITES I GERBERA
Holland 2014

Sprøjtningsdato:
15. august
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Benchmark-produkt

18. august

21. august

Mainspring

29. august

4. september

Konklusjon: Mainspring er god til bekæmpelse af Chrysodeixis chalcites (kobbersmykket
metalugle). Andre larvearter bliver også effektivt bekæmpet af Mainspring.

MAINSPRING KORT FORTALT
Med Mainspring har blomsterproduktion under glas fået et unikt, pålideligt
og skånsomt insektmiddel målrettet trips, minerflue og larver i afgrøderne.
Påfør Mainspring, og angrebet er ovre.

Unik
• Hurtigvirkende og bredspektret dækning basert på cyantraniliprol
• Perfekt alternativ partner

Pålidelig

• Stopper skaden indenfor få minutter efter sprøjtning
• Translaminær, god fordeling i bladene

Skånsomt
• Sikkert for afgrøden
• Kan let integreres med naturlige insekter

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din avlsrådgiver eller
distributør. De vil gerne fortælle dig mere om Mainsprings specifikke
egenskaber og anvendelsesmuligheder i dit skadedyrsprogram.
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