
For frøene: Hurtigere vækst

For fuglene: Beskyttet af bitter smag

For dig: Større brugerbeskyttelse*

www.kws.dk

INITIO
KWS SEED TECHNOLOGIES

INITIO BIRD PROTECT
KWS SEED TECHNOLOGIES

INITIOINSECT+
KWS SEED TECHNOLOGIES

THE NEW GENERATION 
Hurtig vækst beskyttet af bitter smag.

Bedst

*Anvend INITIO BIRD PROTECT sikkert. Læs altid vejledning og produktoplysninger  
inden du går i gang.



*Anvend INITIO BIRD PROTECT sikkert. Læs altid vejledning og produktoplysninger inden du går i gang.
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Den nye brugervenlige 
INITIO BIRD PROTECT 
uden krav til ekstra værnemidler

Dine fordele

Den nye INITIO BIRD PROTECT kan 
håndteres som almindeligt standard majsfrø 
uden fuglebeskyttelse. Den bitre smag 
skabes af et bitterstof, som ikke kræver 
ekstra værnemidler under såningen. Heller 
ikke ved håndtering af tomme sække eller ved 
tømning og rengøring af såmaskinen efter 
såningen er der ekstra krav.

Sikker fremspiring 
under kolde forhold

Fuglebeskyttelse

Bedre rodudvikling
Bedre beskyttelse for 
alle, der håndterer 
majsfrøene

Forbedret 
fosforoptagelse

Langvarig systemisk 
beskyttelse



Optælling af veletablerede planter i 24 forsøgs-
marker med mange fugle. 
(kilde: KWS forsøg 2019-2020)

Billede af mark ved Neumünster - ca. 80 km 
fra den dansk-tyske grænse.

Ingen behandling

30%

96%

Du kan regne med 
INITIO BIRD PROTECT 
Den nye INITIO BIRD PROTECT er i 2 år blevet 
testet i forsøg på tværs af Europa.

Forsøg på tværs af Europa 
har givet os viden om, 
hvad det er råger og 
skader undgår at spise.

Constanze Holzfuß, Project Lead Seed 
Treatment Solutions i KWS

Ingen behandling



KWS spiringsforsøg v. kolde forhold 12 C.

INITIO BIRD PROTECT 
giver en hurtigere spiring og vækst, så majsen 
tidligere når en størrelse, hvor den kan klare  
sig selv.

INITIO BIRD PROTECT 
Giver signifikant hurtigere og kraftigere spiring. 

Standard 
svampemidler
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Hurtigere og kraftigere spiringsproces

Den hurtigere og kraftigere spiringsproces betyder, at de unge planter får et forspring i 
forhold til frø uden INITO BIRD PROTECT behandlingen.
Spiringstestene er både gennemført i jord med normal pH (reaktionstal) og i jord med lavt 
tilgængelighed af fosfor.
I begge situationer ser vi, at INITIO BIRD PROTECT øger planternes størrelse og planterne er 
betydeligt mere ensartede.
Vi er ikke I tvivl om, at INITIO BIRD PROTECT i mange situationer vil give bedre majsmarker 
blot på grund af den bedre etablering

Både standardbejdsede frø og INITIO BIRD PROTECT bejdsede frø er beskyttet mod spiringssvampe med 
Redigo M. Effekten ses tydeligt allerede kort efter fremspiring, hvor frøene uden svampebeskyttelse var 
betydeligt efter i vækst.
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Grøn biomasse Tørstof


