
Aktuelt MarkNYT fra HK 

• Vinterbyg. Det er mange steder nu ved at være tid at styrke akset med 0,15-0,2 Cerone pr. ha. 

Akset er ved at ”kigge” frem og det nu det optimale tidspunkt for sprøjtning. Lav samtidig en 

afsluttende behandling med eksempelvis Proline + Orius. 

• Vinterhvede: Det vejr vi har for tiden med regn, er gunstigt for septoria men også meldug er 

konstateret flere steder i Mariboss, især på den lidt lettere jord. Efter en behandling med 

svampemidler er planten beskyttet i 10-14 dag alt efter dosis. Jo højere dosis, jo længere 

virkningstid. Når denne periode er slut, skal man tælle regnvejrsdage (dage med kraftig dug tæller 

også). Når der er gået ca. 4 dage med regn/kraftig dug, er det tid for ny behandling. Det er vigtigt at 

vælge effektive midler som Bell, Viverda og Proline.  

• Triticale: Beskyttes som hvede, men vær opmærksom på meldug, som flere steder har spredt sig. 

Tag lidt Orius med i behandlingen. Midlet beskytter samtidig mod gulrust. 

• Vinterrug: Lidt skoldplet efter den sidste nedbør.  Behandles med Proline evt. tilsat Orius 

forebyggende mod rust. Pas på ikke at køre lige før og lige efter blomstring. Giver en uensartet 

bestøvning med risiko for meldrøjer. 

• 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. Lodin. Er der flyvehavre kan det 

hele klares i ”et hug” med: 

4-5 g Nuance + 0,15 Oxitril + 0,15 Lodin 200 + 0,8-1,0 Foxtrot + 0,15 SweDane Contact pr. Ha. 

Behandles når flyvehavre har 1 ½ blad. 

• Vinterraps: Mange marker er nu i fuld blomst, og det er tid for svampebehandling med enten  0,5 

Efilor + 0,2 Amistar eller  0,35 Amistar + 0,45 Orius  pr. ha. 

• 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.  

• 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 kan 

styre brugen af de enkelte virkestoffer. Brug så mange forskellige aktivstoffer som muligt. Pas på 

blandingsmidler, vær klar over hvad de indeholder af triazoler. Husk at der er 

krydsoverenstemmelse på antal behandlinger pr. middel samt den samlede triazol mængde. 
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