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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 

 

Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og 
skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder.  
I vinterrug er det vigtigt at holde sig fra al kørsel til efter blomstring, 
men herefter holdes øje med eventuelle rust angreb.  
Vinterbyg skal nu være afsluttet med svampe bekæmpelsen, kun sene 
rust angreb er rentable at behandle.  
Vinterhvede er i gns. i st. 39 (fanebladet fremme) og det er vigtigt at 
dette blad er fuldt beskyttet mod svampe. Det er slut med 
vækstregulering, men der er meldinger om lus i mindre omfang og det 
er tid at holde øje med hvedegalmyg.  
I vårbyg er det tid for første svampebehandling i det tidligst såede, tjek 
om der skal medtages lidt ukrudtsmiddel og evt. mangan.  
I den afblomstrende vinterraps er det slut med svampe bekæmpelse, og 
der skal stadig holdes øje med skulpegalmyg. 
 

  
 

 VINTERRAPS:  
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 Skadedyr: Flyvning af skulpegalmyggen er nu i gang, og da 
galmyggen kun flyver op til 500 m, skal der især holdes øje tæt 
på marker som sidste år var med vinterraps. Findes de nemt i 
marken, anvendes: 

0,1 Kaiso Sorbie, 0,2 Karate eller 0,2 Mavrik pr. ha, eventuelt 
kun en randbehandling. Bemærk at Kaiso Sorbie kun må 
anvendes en gang pr. sæson.  

  

 VINTERHVEDE OG TRITICALE: 

 Ekstra kvælstof: Til opnåelse af ekstra protein og større 
kerner, kan tilførsel af 30 til 50 kg N pr. ha, være aktuelt nu. 
Den enkelte ejendom og mark vurderes for sig. 

 Hvedegalmyg: Det er nu der skal holdes øje med den orange-
gule hvedegalmyg og indtil begyndende blomstring. Rundt i 
landet er opstillet ferromon fælder, som kan følges via 
varsling. Hvedegalmyg optræder hyppigst i flerårs 
hvedemarker og kun KWS Cleveland er resistent. Det er en god 
ide at stille fælder op i egne marker, for at følge udviklingen 
tæt, da det vejr vi har nu er gunstigt for flyvning (varmt, tørt 
og stille ”grille-vejr”). Behandling med: 
 

0,25 Karate eller 0,15 Mavrik pr. ha 

 

 Lus: Der er også meldinger om begyndende luseangreb i 
hvede. Tærsklen for lus er 40 pct. angrebne strå uden samtidig 
svampe bekæmpelse og 25 pct. angrebne strå ved samtidig 
svampe bekæmpelse. Her kan behandles med: 
 

0,2 Karate, 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,15 Mavrik pr. ha. 
Husk kun 1 gang Kaiso Sorbie pr. vækstsæson.  
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 Svampe: Nedbør er faldet meget forskelligt og derfor vil 
smittetrykket af septoria også være forskelligt. Gulrust har 
igen spredt sig og kun få steder findes meldug. Hvedebladplet 
(DTR) findes i få pløjede marker og i en del upløjede marker. 
Fanebladet er nu helt fremme, og derfor skal det være 
beskyttet inden der kommer meget regn. Har du behandlet 
første gang i hveden for et par uger siden, foreslås følgende 
behandling: 

T2: 0,5 Viverda + 0,5 Ultimate eller pr. ha. Tilsæt 0,2 Bumper 
hvis DTR 
 
10 dage efter behandling tælles igen fire regnvejrsdage, 
hvorefter der behandles med følgende: 
 
T3: 0,25 Proline Xpert/0,2 Proline + 0,2 Rubric pr. ha 

 
Har du endnu ikke behandlet mod svampe foreslås følgende 
behandling: 

T1: 0,6 Viverda + 0,6 Ultimate eller pr. ha. Tilsæt 0,2 
Bumper hvis DTR (især pløjefri dyrkning) 
 
10 dage efter behandling tælles igen fire regnvejrsdage, 
hvorefter der behandles med følgende: 
 
T2: 0,3 Proline Xpert/0,25 Proline + 0,25 Rubric pr. ha 

 
 

 VINTERBYG:  

 Svampe: Kun sene angreb af rust er nu rentable indtil 
afsluttende blomstring. Især i hybrid vinterbyg er der en risiko. 
Hvis angreb bekæmpes med 0,35 Rubric pr. ha. 
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 VINTERRUG:  

 Svampe: Det er indtil afsluttende blomstring ikke tilrådeligt at 
køre i  vinterrugen, for ikke at forstyrre bestøvningen og 
dermed give større risiko for meldrøjer. Er der herefter sen 
angreb af rust, bekæmpes med 0,35 Rubric pr. ha. 

 

 VÅRSÆD:  

 Ukrudt: Nu skal de senest såede marker ukrudtsbehandles Har 
du Oxitril på lager, er det oplagt at få den brugt i vårsæden. 
Husk at tage 1,0 l Profi mangannitrat  med. Billige løsninger er: 

1)  0,3 ltr. Mustang Forte + 0,03 DFF ltr. (ikke udlæg og havre)  
2)  0,3 ltr. Starane XL + 4 g Nuance/7 g Accurate (hvis udlæg brug Nuance) 
 
Hvis der er græsukrudt er løsningen: 
3)  50-60 ml Hussar Plus OD + 0,05 DFF + olie (ikke udlæg og havre) 
 
I vårhvede er det de samme løsninger, men derudover kan også anvendes 
Broadway med max 145 g pr. ha + 0,5 PG26N. 

 

 Mangan: Har du endnu ikke behandlet med mangan, kan der 
være et behov, se blad fra ubehandlet vårbyg nedenfor. Det er 
de nyeste blade som først reagerer med mangel. Der 
behandles med 1,0 l Profi mangannitrat pr. ha. 
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 Svampe og vækstregulering: De allertidligst såede marker er 
nu i strækningsfasen og det kan derfor i meget kraftige marker 
være aktuelt at vækstregulere med: 

0,25-0,3 Cuadro pr. ha.  

For at ramme bladsvampe bedste muligt, er det er god ide at 
lave en to-delt svampe strategi, og sammen med evt. 
vækstregulering, foreslår jeg følgende: 

0,2 Proline Xpert + 0,2 Comet Pro pr. ha eller 
0,15 Proline + 0,15 Rubric + 0,15 Comet Pro pr. ha 

 Kornbladbiller: Når varmen kommer, er der risiko for angreb. 
Tærsklen for kornbladbiller er 0,5-1,0 larve pr. strå, og der 
behandles med  

0,2 Karate eller 0,1 Kaiso Sorbie pr. ha. 

 Lus: Tærsklen for lus er 40 pct. angrebne strå uden samtidig 
svampe bekæmpelse og 25 pct. angrebne strå ved samtidig 
svampe bekæmpelse. Her kan behandles med: 

0,2 Karate, 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,15 Mavrik pr. ha. 
Husk kun 1 gang Kaiso Sorbie pr. vækstsæson. Lus i vårbyg 
findes nede i afgrøden og med dampeffekt kan anvendes 
0,05 Pirimor sammen med halv dosis af et af ovenstående 
midler.  

 

Flere har efterspurgt en omregningstabel fra Starane XL til vores billigere 
TwinCan, som består af Lodin 200 EC + Saracen.  

Starane XL 
ltr. pr. ha 

Saracen 
ltr. pr. ha 

Lodin 200 
EC, ltr pr. ha 

En Twincan *) 
rækker til i ha 

0,25 0,0125 0,125 40,0 

0,4 0,02 0,2 25,0 
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0,5 0,025 0,25 20,0 

0,75 0,0375 0,375 13,3 

1,0 0,05 0,5 10,0 

*) En Twincan (Saracen + Lodin 200 EC) indeholder aktivstoffer svarende 
til 10 l Starane XL reg. varemærke fra Dow Agroscience 

 

 MAJS:  Anden ukrudtsbehandling foretages når nyt ukrudt har max. 1 
løvblad og græsser har 2-3 blade. Forslag til ukrudtsplan: 
 

2. sprøjtning:  
0,4-0,5 ltr. Starship + 50-75 g MaisTer + 0,67-1,0 ltr. MaisOil pr. ha 
 
3. sprøjtning:  
Stort ukrudtstryk af pileurt: 0,5 ltr. Lodin 200 EC pr. ha og majs max. 6 
blade 

 

 Læs mere i Planteværnsbrochuren her Plantebeskyttelse 2016 
 
 
 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.hk-hornsyld.dk/planteavl
http://online.flipbuilder.com/her/etex/

