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• Vinterbyg: Skoldplet og bygrust har bredt sig og det er vigtigt at foretage den afsluttende 

svampebehandling NU. Medtag 0,15 Cerone mod aksnedknækning, men kun hvis afgrøden ikke har 

passeret st. 49 (1. stak synlig).. Anvend kombination af Orius og Proline + evt. Comet Pro, hvis 

denne ikke tidligere er brugt i afgrøden. 

• Vinterhvede: Det er stadig rigtig septoria vejr med hver anden dags regn og det er derfor VIGTIGT 

at planten er beskyttet mod septoria. Der går ca. 3 uger fra smitte med septoria til symptomer ses 

og derfor vil angreb løbende vise fra nu af og de kommende uger. En behandling holder i ca. 10 

dage og derefter tælles antal regnvejsdage/dage med meget dug. Efter 4 dage skal hveden 

behandles igen. Der anbefales 40-50 pct. normaldosis, alt efter hvor mange dage hveden har stået 

ubehandlet. Jo mere tiden er forpasset, jo højere dosis. Anvend effektive septoria midler som 

Viverda, Bell og Proline. Der er fundet meldug i de fleste sorter men mest på den lettere jord. Ved 

meget meldug tilsættes Orius. Hold øje med hvedegalmyg fra lige før begyndende  skridning til 

begyndende skridning, hvor hveden er mest modtagelig. Galmyg flyver i stille, tørt og varmt vejr 

(grill vejr). Bekæmpes med Karate eller Mavrik. 

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

Tag noget Orius med i behandlingen. Midlet beskytter samtidig mod gulrust, som stadig er mest 

udbredt. 

• Vinterrug: Skoldplet er mest udbredt efter den sidste nedbør.  Behandles indtil st. 59 fuld 

gennemskridning med Proline. Herefter holdes der øje med angreb af brunrust som bekæmpes ved 

lave angreb med Orius eller Rubric. Pas på ikke at køre lige før og lige efter blomstring. Giver en 

uensartet bestøvning med risiko for meldrøjer. 

• Vårbyg: Sidste udkald for flyvehavrebekæmpelse med Foxtrot tilsat SweDane Contact. Der er 

begyndende angreb af skoldplet og bladplet og der startes op med svampebekæmpelse i st. 33-35. 

Husk mangan til vårbyg evt. 2,0 l Yara Gramitrel pr. ha som indeholder både Mn, Mg, Cu og Zn. 

• Vinterraps: Hvor der er planlagt to sprøjtninger mod svampe og det er omkring 14 dage siden, er 

det nu til for den afsluttende svampesprøjtning evt. med Amistar + Orius  alt efter dosis og middel 

1. gang. 

• 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. 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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