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Det er varmt og efterhånden også tørt mange steder. Vi har så sandelig ofte periodevejr! 
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Vårsæden vokser stærkt og på grund af det tørre vejr er der ikke meget svampesygdom at 
spore. Det er dog stadig en god ide at dele svampebekæmpelsen i to, det vil sige første gang 
svampebehandling nu hvor det meste af vårsæden er i begyndende strækning. Det er slut med 
flyvehavrebekæmpelse efter afgrøden er begyndt at strække sig. 

Vinterhveden er halvt gennem skredet i det tidligst såede, og her bør der være udført den første 
aksbeskyttelse. Hvor fanebladet nu er helt fremme i det lidt senere såede vinterhvede, er det på 
høje tid med den første aksbeskyttelse. 

Det er nu, at ikke bekæmpede græsser kan ses i vintersæden. Få noteret hvor det er, således 
at en aktiv indsats kan gøres til næste sæson. Er det overkommeligt, så få det luget, så det ikke 
breder sig yderligere! 

I vinterbyg er det absolut sidste udkald for svampebekæmpelse og i vinterrug skal der holdes 
øje med brunrust, som der flere steder er observeret angreb af. Vent med behandling til lige 
efter blomstring, for ikke at forstyrre denne med efterfølgende risiko for meldrøjer. 

Vinterraps er ved at afblomstre og sidste udkald for bladgødskning er nu. Der skal stadig holdes 
øje med skulpegalmyggen, som snildt kan angribe de små skulper uden at skulpesnudebillen 
har lavet indgangshullet. 

I majs er første ukrudtsbekæmpelse overstået. Næste bekæmpelse skal ske når ukrudt igen har 
det første løvblad. 

Første græsslæt er veloverstået og tid for gødskning, så der kan opnås et godt anden slæt. 
Eventuel ukrudtsbekæmpelse kan med fordel ske på god genvækst af græs og ukrudt. 

• Mangan til vårsæd 
• Svampebekæmpelse i vintersæd 
• Hvedegalmyg 
• Vækstregulering i vårsæd 
• Svampe i vårsæd 
• Kornbladbillens larve 
• Vinterraps, sengødskning 
• Vinterraps, skadedyr 
• Ukrudtsbekæmpelse i majs 

Brochuren Plantebeskyttelse 2017 en klar, men har du yderligere spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 7214 7010 eller Poul Møller på tlf. 7214 7088  

  

 

  

 

 

Flyvehavrebekæmpelse: 

Det er nu slut med bekæmpelse af flyvehavre med Foxtrot BÅDE i 
vinterhvede OG i vårsæd. 
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Mangan til vårsæd: 

Husk mangan til vårsæd, især havre og vårbyg har et stort behov. 
Hvor der erfaringsvis er mangel (løs jord og høje reaktionstal) er 
det givet godt ud at tilføre mangan, også høj lysintensitet øger 
behovet.  

Der behandles første gang når afgrøden har 2-3 blade og dernæst 
hver gang der kommer et nyt blad. 

Der behandles med 1-2 kg Mangansulfat 32 eller 1-2 ltr. 
ProfiMangan 235 (mangannitrat) pr. ha. Tilsæt  0,1 Contact pr. 100 
ltr. vand. Anvend 150 ltr. vand, samt kør om aftenen, begge dele 
for en bedre optagelse. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Svampebekæmpelse i vintersæd: 

Vinterrug og vinterbyg er nu skredet igennem og hvis der ikke er behandlet sidste gang i 
vinterbyg, så er det nu. I vinterrug er der meldt om angreb af brunrust flere steder. Der bør ikke 
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behandles før lige efter blomstring, for ikke at forstyrre denne med efterfølgende risiko for 
meldrøjer. 

I vinterhvede er der stadig en del gulrust i Benchmark og meldug i Torp. Også i den meget lidt 
gulrustmodtagelige Sherif, ses nu flere steder gulrust. Der skal nu beskyttes mod sygdomme i 
alle vinterhvede marker. 

  

Vinterrug: 

Ved konstateret rust efter blomstring: 0,35 Rubric eller 0,45 Orius pr. ha.  

MEN husk at der ikke må bekæmpes under blomstring, da det kan forstyrre pollenproduktion og 
give øget risiko for meldrøjer. 

  

Vinterbyg: 

Det er for sent at forebygges mod aks- og strånedknækning med Cerone, når akset er skredet 
igennem, men er der endnu ikke svampehandlet sidste gang, er det nu: 

Der anvendes: 0,35 Proline Xpert + 0,2 Comet Pro pr. ha 

  

Vinterhvede: 

Det gode spørgsmål er stadig: 

”Hvor mange svampebehandlinger og hvornår skal de udføres for at bekæmpe septoria 
økonomisk optimalt?” 

Jeg er tilfreds med hvedeafgrøderne generelt. Det har passet fint med at holde de værste 
svampeangreb nede, ved at beskytte tidligt med svampemiddel omkring st. 32. 

I mange marker er T1 udbragt fra 5. maj til 12. maj og her har det passet fint med at fanebladet 
var fremme omkring 22. maj. I disse dage er hveden ved at skride igennem og en afsluttende 
behandling fra weekenden og frem i næste uge, vil passe rigtig fint! 

T2 behandlingen vil beskytte afgrøden i ca. 12 dage og så er det vigtigt at få givet den sidste 
aksbeskyttelse inden nyt regnvejr. Det er en fordel at så meget af akset er skredet igennem ved 
behandling.  
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Der er sket en langsom tilvækst siden 5. maj, hvor anden øverste blad er på vej, se 
billede.        Den 6. maj er der behandlet i marken.  

Næste billede er taget den 19. maj, og her ses at fanebladet er næsten udfoldet og del af 2. 
øverste blad og fanebladet er ubeskyttet. Marken er efterfølgende behandlet den 21. maj, hvor 
fanebladet var helt udfoldet og derfor fuld beskyttet i ca. 12 dage.  

Det sidste billede er taget den 31. maj hvor akset er halvt gennem skredet.  

Her er anbefalingen at behandle inden et kommende regnvejr, som der loves fra weekenden og 
fremefter. 

  

Forslag til strategi i T3 vinterhvede: 

T3: 0,5-0,6 Propulse eller 0,45 Proline Xpert pr. ha st. 55-59, akset halv til helt gennem skredet. 
Der tilsættes 0,15-0,2 Rubric i de rustmodtagelige og rustangrebne sorter (Især Benchmark, 
Sherif og Substance) 

  

 

 

Hvedegalmyg i vinterhvede: 

Det er LIGE NU der skal holdes øje med den orange-gule 
hvedegalmyg og indtil begyndende blomstring.  

Det er kun KWS Cleveland, Sheriff og Kalmar der er 
resistente. 

Rundt i landet er opstillet ferromon fælder, som kan følges 
via varsling. Hvedegalmyg optræder hyppigst i flerårs 
hvedemarker. Det er en god ide at stille fælder op i egne 
marker, hvis der dyrkes meget hvede, for at følge 
udviklingen tæt. Det er i stille ”grill-vejr” angreb ofte ses, 
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men trods en overstået varm weekend, har der ikke været 
fanget myg over skadetærsklen i de opsatte fælder rundt 
om i landet. Det kan skyldes at der samtidig er meget tørt i 
bunden af afgrøden, hvilket ikke er gunstigt for 
hvedegalmyggen. 

Behandling med: 0,25 Karate eller 0,15 Mavrik pr. ha 

  

 

  

Vårsæd: 

Det går stærkt med væksten i vårsæden. Vårbyg er i det tidligst såede tæt på st. 39 og i det 
senest såede i begyndende strækning. Ukrudtsbekæmpelse er overstået mange steder, men 
synes der at være lidt dårlig bekæmpet pileurt, burresnerre eller hanekro, kan det nemt gøres 
med 0,15 Starane 333 evt. tilsat Nuance hvis det er hanekro. Der overvejes lige nu 
vækstregulering, svampebekæmpelse samt holdes øje med kornbladbillens larve samt lus i den 
kommende tid. 

Vækstregulering: 

Er der planlagt en vækstregulering, kan nedenstående anbefales: 

0,3 Cuadro NT pr. ha i st. 31-32 eller 0,7 Terpal pr. ha st. 37 

Svampe: 

Der meldes om angreb af bygrust og bladplet flere steder. Jeg foreslår en to-deling af 
svampebekæmpelsen, således at eventuelle angreb bedre holdes nede og samtidig at opnå 
en bedre kvalitet til især både fremavl og maltbyg! 

0,3-0,35 Ceando pr. ha – denne dosis vil bremse både meldug, bygrust, skoldplet, og 
ramularia 

Har du lager, vil 0,3 Rubric pr. ha også dække de fleste sygdomme! 

  

 

 

Kornbladbillens larve og lus: 

Når varmen kommer, er der risiko for angreb. 
Tærsklen for kornbladbiller er 0,5-1,0 larve pr. 
strå, og der behandles med: 

0,2 Karate eller 0,1 Kaiso Sorbie pr. ha. 
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Vinterraps, sengødskning:  

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. Dette fordi raps ikke er så god til at flytte 
kvælstof fra bladene til når det skal bruges ved frøsætning.  

Sidste år havde flere god erfaring 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.  

Hvis der udbringes op til 20 kg N pr. ha kan der erfaringsvis blandes med svampemiddel, men er 
kvælstof mængden højere, køres hver for sig. Det optimale tidspunkt for kvælstof vil dog også 
være efter blomstring.  

Gode råd: 

• Sprøjt på tørre planter 
• Sprøjt ikke med udsigt til regn de næste dage 
• Sprøjt ved temperatur under 15 gr. 
• Undgå udsprøjtning i direkte sollys 
• Undgå udsprøjtning på stressede planter (tørke) 
• Tilsæt ikke ureaseinhibitor (Agrotain)  

  

Vinterraps, svampebekæmpelse 

De fleste har regnet med kun en svampebekæmpelse i rapsen. Såfremt nogen har planlagt en 
to-delt behandling er det sidste udkald for anden svampebekæmpelse nu: 

0,3 Orius + 0,25 Amistar pr. ha 
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Vinterraps, skadedyr 

Der skal stadig holdes øje med skulpegalmyg, 
som flyver lige nu. 

Oplevede du sidste år skade af skulpegalmyg, 
så er det sandsynligt at de vil komme igen, og 
da de ikke flyver så langt, er der derfor størst 
risiko, hvor rapsmarker er tæt på sidste års 
rapsmarker og ofte kun i kanten af marken. 

Der anvendes: 

0,2 Karate eller 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,15 
Mavrik pr. ha.  

Bemærk at Kaiso Sorbie kun må anvendes 1 
gang pr. sæson. 
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Ukrudtsbekæmpelse i majs: 

Majs er glad for det varme vejr, og er der også godt i gang med væksten. Den første 
ukrudtsbekæmpelse er ved at være ovre og næste iværksættes når det nye ukrudt har fået det 
første løvblad. 

Jeg foreslår følgende strategi: 

1.ukrudtssprøjtning: 5,6 g Harmony SX + 0,5 ltr. Starship/Callisto + spr.kl.middel pr. ha 

2.ukrudtssprøjtning: 0,4-0,5 Starship/Callisto + 50-75 g MaisTer + 0,67-1,0 ltr. MaisOil pr. ha 

3. ukrudtssprøjtning (evt.): 0,15 Starane 333 HL pr. ha, men IKKE hvis majsen har over 6 
blade 

  

 

  

Bliv helt klar til sæsonen! 

Bestillingsliste til din hovedordre - klik på billedet 
til højre herfor - udskriv og udfyld listen. 

Mail den retur til post@hk-hornsyld.dk 
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Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Hanne Schønning på tlf. 7214 7010 eller 
Poul Møller på tlf. 7214 7088.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Læs mere i 
Planteværns 
brochuren her  

Plantebeskyttelse 
2017 

 

 

 

Tidligere 
udsendte Aktuelt 
MarkNYT kan findes 
her: 

Aktuelt MarkNYT arkiv 

  

 

 

Læs mere i HK 
Vintersæds 
sortimens brochuren 
her  

HK Vintersæds 
sortiment 2017 

 

 

 

Læs mere i HK Vinterraps 
sortimens brochuren her  

Plantebeskyttelse 2017 

 

  

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28  

8783 Hornsyld  

Tlf: 75 68 73 00  

Mail: post@hk-hornsyld.dk 

Cvr: 45 52 08 11  

Opdater din profil
Afmeld nyhedsbrev

 

 


