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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 18 

 
Med en god vejrudsigt foran, er det nu tid at få prioriteret sprøjteopgaverne. 

Græsukrudtsbekæmpelse og vækstregulering i vintersæden har første prioritet, og 

det ser ud til at det bliver Matrigon vejr hen i ugen.  

Snart blomstrer vinterrapsen og vi håber at slippe for glimmerbøsser.  

Hvis lys bladplet breder sig, så sørg for at der i svampebekæmpelsen er effekt mod 

denne sygdom, og at den sker i den tidlige ende af blomstringen. 

 

• Vækstregulering af vintersæd:  

Hvor der endnu ikke er vækstreguleret, er det nu tidspunktet, og 

ligeledes er vejrudsigten gunstig.  

Vinterrugen behandles med 0,5 Cuadro 25 EC pr. ha.  

Vinterbyg behandles med 0,3 Moddus Start eller 0,4-0,5 Cuadro 25 EC.  

I vinterhvede vil en blanding af 0,5 Cycocel + 0,2 Moddus Start være en 

rigtig god kombination. Alternativt behandles med 0,3 Moddus Start 

eller 0,4 Cuadro 25 EC pr. ha.  

Husk at tilsætte SweDane Contact samt at sprøjte om morgenen, 

således at dagens højere temperatur samt lysintensitet udnyttes. Bland 

ikke med græsukrudtsmidler, men gerne med øvrige ukrudtsmidler. 

 

• Svampebekæmpelse i vintersæd:  

•••• Vinterbyg: Vi ser rust i hybridsorter samt en del skoldplet, så 

det kan være en god ide at lukke af med enten 0,2 Orius + 0,15 

Comet Pro eller 0,25 Proline Xpert pr. ha 

•••• Triticale: Ses angreb er det vigtigt at være på forkant med 

0,20-0,25 Orius pr. ha.  

•••• Vinterrug: Også her ses lidt skoldplet. Lukkes af med 0,15 

Proline pr. ha. 

•••• Vinterhvede: Meget gulrustmodtagelige sorter skal lukkes af 

nu med Orius eller Comet Pro. Det er min vurdering at hveden 

de fleste steder ikke er længere end st. 31, og derfor endnu 

ikke klar til den første svampebekæmpelse, som er når det 



 

Side 2 af 4 

 

tredje sidste blad er på vej frem. Det er de tre øverste blade vi 

skal holde så sygdomsfrie som muligt og jeg foreslår 

nedenstående sprøjteplan, som er valgt ud fra effekt 

kombineret med pris. Dosis kan evt. justeres i sæsonen alt 

efter smittetryk: 

 

T1: 0,35 Ceando (+ evt. 0,3 Comet Pro) pr. ha 

T2: 0,5 Viverda + 0,5 Ultimate pr. ha 

T3: 0,25 Proline Xpert/0,2 Proline + 0,15 Rubric pr. ha 

Samlet normaldosis aksbehandling = 68 pct.  

Samlet triazolregnskab = indeks 63 
 

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

svampemidler i hvede? Så har vi en god pris på Folpan til den 

første svampe bekæmpelse i hvede:  

Folpan består af aktivstoffet Folpet, og helt anderledes end de 

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

resistens bryder. Midlet har forebyggende virkning mod 

meldug og rust og har du samtidig købt Rubric til gammel 

afgift er 0,75 Folpan + 0,15 Rubric et både godt og prisbilligt 

alternativ til den allerførste svampebehandling i st. 31-32. 

 

• Ukrudt i vårsæd: De tidligst såede vårbygmarker, er nu så langt 

fremme, at mange overvejer ukrudtsbekæmpelse. Det er dog vigtigt at 

afvente, at så meget som muligt er spiret frem, det er nemt at øge 

dosis hvis ukrudtet bliver stort. 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) 
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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.  

 

• Vinterraps:  

•••• Gødskning: Tildeles vinterraps med stort potentiale omkring 

220 kg N pr. ha, kan det være en fordel at vente med de sidste 

30-40 kg N til omkring blomstring. I UK har man succes med at 

udbringe en ren ureagødning, eksempelvis en DanGødning 

N18, som vi forhandler i 1000 ltr. palletanke. Det er en god ide 

IKKE at tilsætte Agrotain, da det kan forstyrre plantens 

naturlige urease aktivitet. Der udbringes i UK op til 40 N med 

minimale svidninger, men der er i DK ingen erfaring med i 

blanding af svampemidler. 

 

•••• Svampebekæmpelse: Hvis der ikke særskilt er behandlet mod 

lys bladplet, er det en god ide at fremskynde 

svampebehandlingen, det vil sige at køre i den tidlige ende af 

blomstringen med 0,6 Orius pr. ha eventuelt sammen med 

Matrigon. Her skal så følges op med 0,35 Amistar pr. ha ca. 14 

dage efter. Ønskes der kun at køre en gang mod svampe er 

dosis 0,6 Orius + 0,35 Amistar ca. 10 dage efter begyndende 

blomstring (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: Der er ikke længere stor sandsynlighed for massiv 

ankomst af glimmerbøsser, men hold øje med de øvrige 

skadedyr, såsom skulpesnudebiller og skulpegalmyg, som 

sidste år i nogle marker kostede en del udbytte i form af 
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skadede og opsprungne skulper. Ved et plantetal på 30-50 

pl./m2 er skadetærsklen 6-8 glimmerbøsser pr. plante. Anvend 

0,17 Avaunt eller 0,25 Biscaya pr. ha ved forekomst, bemærk 

at på grund at nye restriktioner, anbefales det IKKE at bruge 

Biscaya over den blomstrende rapsafgrøde!  

Til skulpesnudebiller og skulpegalmyg anvendes enten 0,2 

Karate eller 0,1 Kaiso Sorbie pr. ha og her er skadetærsklen 6 

snudebiller pr. plante.  

Bemærk at Kaiso Sorbie kun må anvendes en gang pr. sæson.  

 

•••• Matrigon mod kamiller: Det ser ud til vi får rigtig Matrigon 

vejr her i Kr. Himmelfarts dagene med dagtemperaturer på 12-

15 gr. flere dage i træk.  

Bekæmp kamiller med op til 110 g Matrigon + 0,5 l 

Renol/Mero olie pr. ha. Eventuelt kan det være nok med 

bekæmpelse af forageren. 

 

•••• Planteværnsbrochuren er klar HK Plantebeskyttelse 2016 

 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 

 

 

 

 

 


