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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 

 

Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, 
selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på 
de enkelte lokaliteter.  

Vinterrug er nu skredet igennem og det er vigtigt at holde sig fra 
al kørsel til efter blomstring.  

Vinterbyg er de fleste steder skredet igennem. Løbet er nu kørt 
for Cerone behandling og det er nu sidste svampebehandling 
skal udføres.   

Vinterhvede er i gns. i st. 37 (fanebladet synligt) og er enten 
behandlet første gang i sidste uge mod svampe eller står for en 
behandling nu. Bemærk midlet Folpan, som vi har til en 
attraktiv pris, og som er en rigtig god resistensbryder til de 
gængse svampemidler.  

Det sidst såede vårsæd skal nu ukrudtsbehandles og mange 
steder vil afgrøden have godt af lidt mangan.  

I vinterraps kan køres den sidste svampebehandling nu og der 
skal stadig holdes øje med skulpesnudebiller og skulpegalmyg. 
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VINTERRAPS:  

•••• Svampebekæmpelse: Det er nu tid for den afsluttende 

behandling mod svampe. Er der gået mere end 14 dage siden 

sidste behandling, anvendes 0,3 Orius + 0,3 Amistar pr. ha eller 

0,3-0,4 Folicur Xpert + 0,3 Amistar pr. ha. Hvis der ikke 

tidligere er behandlet, anvendes 0,45 Orius + 0,35 Amistar 

eller 0,5-0,6 Folicur Xpert + 0,35 Amistar pr. ha. (Pas på ny 

etikette af Orius, hvor den kun må anvendes enten efterår 

eller forår eller med max 1,25 ltr. pr. ha forår.) 

 

•••• Skadedyr: Hold stadig øje med skulpesnudebiller. Tjek ved at 

ryste planten let mod hånden. Flyvning af skulpegalmyggen er 

startet på de mest varme lokaliteter og findes disse skadedyr 

nemt i marken, anvendes enten 0,2 Karate eller 0,1 Kaiso 

Sorbie pr. ha. Bemærk at Kaiso Sorbie kun må anvendes en 

gang pr. sæson og begge midler har bimærke og må derfor kun 

anvendes mellem kl. 21 og 03!  
 

• VINTERHVEDE OG TRITICALE: 
•••• Ukrudt: Indtil fanebladet kan stadig anvendes 220 g Broadway 

+ 0,5 PG26N pr. ha mod græsser og blandet ukrudt. Det er nu 

for sent med Mustang Forte, men der kan stadig køres med 

Lodin 200/Starane 333 mod pileurter og burresnerre. 
•••• Vækstregulering: Inden fanebladet er helt udviklet, kan der 

stadig køres med 0,5-1,0 Medax Top + 0,5-1,0 Kvikup pr. ha 

eller 0,3-0,4 Cuadro + 0,15 SweDane Contact pr. ha. 
•••• Svampe: Der er efterhånden gulrust mange steder og septoria 

er så småt ved at røre på sig. Har du behandlet første gang i 

hveden i sidste uge eller før, tælles regnevejrdage efter 10 

dage og det er herefter tid for næste behandling.  
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Jeg foreslår følgende i tidligere behandlet hvede: 

T2: 0,5 Viverda + 0,5 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: 
 
T3: 0,25 Proline Xpert/0,2 Proline + 0,2 Rubric pr. ha 

 
Har du endnu ikke behandlet mod svampe, har der de fleste 

steder nu været fire regnsvejrsdage siden st. 32 og det er 

derfor tid for første svampebehandling. 

 

Jeg foreslår følgende i ikke tidligere behandlet hvede: 

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: 
 
T3: 0,3 Proline Xpert/0,25 Proline + 0,25 Rubric pr. ha 

 
•••• Har du tidligere oplevet svigtende effekt af de gængse 

svampemidler i hvede? Så har vi en god pris på Folpan til de 
første svampe bekæmpelser i hvede: Folpan består af 

aktivstoffet Folpet, som er helt anderledes end de aktivstoffer 

vi i øvrigt har at gøre med, og derfor en udmærket resistens 

bryder. Midlet har forebyggende virkning mod meldug, 

septoria og rust og vil i en dosis på 0,5-0,75 Folpan pr. ha 

kunne virke tilfredsstillende sammen med et af de gængse 

midler. 
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• VINTERBYG:  
•••• Vækstregulering:  Der er nu ikke længere tilfredsstillende 

virkning af Cerone mod aks/strå nedknækning. 
•••• Svampe: Hvor der endnu ikke behandlet mod svampe eller 

hvor der tidligere er behandlet en gang, er det nu aktuelt med 

en behandling. Bemærk at det er optimalt at behandle inden 

akset ”falder ned” og der skygges for bladene. 
I alt anvendes 50-60 pct. normaldosis og jeg foreslår følgende: 

  

0,25 Proline Xpert + 0,15 Comet Pro pr. ha eller 
0,15 Proline + 0,15 Orius + 0,15 Comet Pro pr. ha 

 

• VINTERRUG: Det er indtil afsluttende blomstring ikke aktuelt at køre i  

vinterrugen, for ikke at forstyrre bestøvningen og dermed give større 

risiko for meldrøjer. Er der herefter angreb af rust, vil en bekæmpelse 

med 0,35 Rubric være aktuelt. 

 

• VÅRSÆD:  
•••• Ukrudt: De senere såede vårbygmarker, skal nu, efter en gang 

regn, ukrudtsbekæmpes. 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 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. 
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•••• Svampe og vækstregulering: De allertidligst såede marker er 

nu i strækningsfasen og det er derfor aktuelt at vækstregulere 

med 0,25-0,3 Cuadro pr. ha. Tjek marken for evt. rust og 

medtag 0,25 Rubric pr. ha på nuværende tidspunkt. 

•••• Kornbladbiller: Når varmen kommer, er der risiko for angreb 

og når tærsklen på 0,5-1,0 larve pr. strå, behandles med 0,15 

Karate eller 0,1 Kaiso Sorbie pr. ha 

 

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 

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:  Ukrudtsbehandling foretages første gang når ukrudtet har max. 

1 løvblad og anden sprøjtning foretages når nyt ukrudt har max. 1 

løvblad og græsser har 2-3 blade.  
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Forslag til ukrudtsplan: 
 
1. sprøjtning:  
¼ Vop Harmony SX + 0,5 ltr. Starship + 0,15 SweDane Contact pr. Ha 
(hvis meget ærenpris udskiftes SweDane Contact med 0,5 olie, for 
større virkning) 
  
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 

 

 

 

 

 

 

 


