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• Vinterbyg. Stadig angreb  af bygrust i vinterbygsorterne, desuden er skoldplet udbredt i flere 

sorter. Hvis der endnu ikke er behandlet i vinterbyg køres NU med en blanding af Proline og Orius 

plus evt. lidt Comet. Afsluttende behandling om 10-14 dage. 

• Vinterhvede: Der er nu behov for beskyttelse mod septoria efter den sidste regn. Der er flere 

steder fundet gulrust og meldug. For at forebygge både gulrust, meldug og være på forkant med 

septoria, anvendes 0,3-0,4 Ceando. DTR er ikke udpræget, kræver mere varme, men det kan være 

aktuelt at beskytte ikke pløjet hvede med forfrugt hvede med 0,1-0,15 Bumper pr. ha.  

• Triticale: Gulrust er mest udbredt, men også meldug er konstateret. Der behandles med Orius. 

Tilføj lidt Proline til beskyttelse mod septoria. 

• Vinterrug: Lidt skoldplet efter den sidste 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 begyndende 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. 

• Resistens forebyggelse: Det er vigtigt, at I er opmærksomme på IKKE at bruge det samme triazol 

mere end to gange pr. sæson, for at forebygge resistens mod svampemidler. Eksempelvis 

prothioconazol (Proline) og epoxyconazol (Rubric). Hav enkeltmidler stående og bland selv, så I selv 

kan styre brugen af de enkelte virkstoffer. Pas på blandingsmidler, vær klar over hvad de 

indeholder af triazoler. 

• 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.  
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