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• Vinterbyg. Angreb  af bygrust i vinterbyg sorterne har igen bredt sig. Samtidig har vi flere steder 

fået lidt regn. Min anbefaling er at dele svampebehandling i to og køre med Proline og Orius i 

blanding både 1. og 2. gang. 

• Vinterhvede: Det er tid for den første svampebehandling, når vi har haft nogle dage med fugtigt 

vejr. Der er flere steder fundet gulrust i Substance og meldug i Mariboss. For at forebygge både 

gulrust, meldug og være på forkant med septoria, anvendes 0,3-0,4 Ceando, eventuelt i næste uge. 

Ikke pløjet hvede med forfrugt hvede beskyttes mod hvedebladplet med 0,1-0,15 Bumper pr. ha. 

• Triticale: Gulrust er mest udbredt, behandles med Orius. Tilføj lidt Proline mod septoria. 

• Vinterrug: Ikke nævneværdige angreb, men pas på skoldplet efter nedbør.  Behandles med Proline 

evt. tilsat lidt Orius mod rustangreb. 

• Vårbyg: Mange steder er vårbyggen så langt fremme, at der bør foretages en 

ukrudtsbekæmpelse.  En behandling med 0,3 Mustang Forte + 0,03 DFF er en både billig og meget 

effektiv løsning. Lidt større ukrudtstryk klares med 5 g Nuance + 0,15 Oxitril + evt. lidt Lodin. 

• Vinterraps: Mange marker er nu i begyndende blomst. Vælges at køre med 2 svampebehandlinger, 

skal den første behandling udføres en uge efter beg. blomstring med eksempelvis 0,5 Efilor + 0,2 

Amistar. Anden behandling ca. 14 dage efter med evt. lidt Orius. Alternativt en behandling med 

0,35 Amistar + 0,45 Orius  pr. ha ca. to uger efter begyndende blomstring. 

• Mikronæringsstoffer: 

o Korn: Sidste år viste landsforsøgene merudbytte ved at tilføre mikronæringsstoffer til korn i 

strækningsfasen, hvor planter vokser stærkt og har brug for alle næringsstoffer. Prøv det  af 

i DIN mark med 2,0 l Yara Grammitrel pr. ha sammen med den første svampesprøjtning. 

Lad evt. et bælte stå eller behandl kun en del af arealet,  for at se om der er ”noget om 

snakken”.  

o Raps: Det kan også være relevant i vinterraps. Tilfør 3-4 l Yara Brassitrel Pro pr. ha sammen 

med svampesprøjtningen.  

 

Tjek hjemmesiden for vores aktuelle planteværnsløsninger her:  Plantebeskyttelse_2015 

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Hanne Schønning på tlf. 72147010 

 


