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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 23 

Nu går det rigtig stærkt. Med den meget varme har afgrøderne 
gået fra begyndende strækning til skridning på meget kort tid.  
Det er rigtig skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder, 
men vi ser ikke de så store angreb af nogen skadedyr, hverken 
hvedegalmyg, kornbladbiller eller bladlus.  
I vinterrug og vinterbyg er det nu kun rentabelt at behandle rust 
ved store angreb.  
Vinterhvede har fået en eller to foregående behandlinger og er 
nu de fleste steder skredet igennem. Jeg anbefaler den sidste 
svampebehandling ved fuld gennemskridning og inden regnen, 
det vil sige i den kommende uge.  
I vårbyg får mange kun givet mod svampe en gang, og det er når 
stakken lige netop er synlig, hvor Cerone tages med mod aks- og 
strånedknækning. Husk mangan til vårsæden og 
mikronæringsstoffer til majsen. 
Husk mangan til vårsæden og mikronæringsstoffer til majsen. 
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• VINTERRAPS:  

•••• Skadedyr: Flyvning af skulpegalmyggen er nu i gang, og da 

galmyggen kun flyver op til 500 m, skal der især holdes øje tæt 

på marker som sidste år var med vinterraps, og hvis man har 

erfaring for angreb på ejendommen. Findes de nemt i marken, 

anvendes: 

0,1 Kaiso Sorbie, 0,2 Karate eller 0,2 Mavrik pr. ha, eventuelt 
kun en randbehandling. Bemærk at Kaiso Sorbie kun må 
anvendes en gang pr. sæson.  
  

• VINTERHVEDE OG TRITICALE: 
•••• Hvedegalmyg: Hveden er de fleste steder i blomstring og 

derfor er det ikke længere aktuelt at bekæmpe hvedegalmyg! 
•••• Lus: Der er meldinger om begyndende luseangreb i hvede, 

men endnu har jeg ikke mødt tærsklen, som er 40 pct. 

angrebne strå uden samtidig svampe bekæmpelse og 25 pct. 

angrebne strå ved samtidig svampe bekæmpelse. Her kan 

behandles med: 

0,2 Karate, 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,15 Mavrik pr. ha. 
Husk kun 1 gang Kaiso Sorbie pr. vækstsæson.  

•••• Svampe: Hveden er nu enten behandlet en eller to gange mod 

svampe. Den afsluttende behandling skal foretages inden for 

den næste lille uges tid, når akset er fuldt gennemskredet. Og 

inden udsigt til eventuel regn. Herved får vi beskyttet hveden 

bedst muligt også mod fusarium. Hvedebladplet (DTR) findes i 

få pløjede marker og i en del upløjede marker og behandling 

med Proline eller Proline Xpert vil have effekt på denne 

sygdom. Jeg foreslår følgende afsluttende behandling: 

T3: 0,25 Proline Xpert/0,2 Proline + 0,2 Rubric pr. ha 

 
• VINTERRUG OG VINTERBYG:  
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•••• Svampe: Det er kun rentabelt at behandle rust på nuværende 

tidspunkt og kun ved store angreb. Hvis angreb bekæmpes 

med 0,35 Rubric pr. ha. 

 

• VÅRSÆD:  
•••• Mangan: Tag mangan med hver gang du kører i vårsæden. Det 

er de nyeste blade som først reagerer med mangel. Der 

behandles med 1,0 l Profi mangannitrat pr. ha. 

 

 
 

 

•••• Kornbladbiller: Der er i den nuværende varme risiko for 

angreb. Tærsklen for kornbladbiller er 1,0 larve pr. halvanden 

strå, og der behandles med  

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

•••• Lus: Tærsklen for lus er 40 pct. angrebne strå uden samtidig 

svampe bekæmpelse og 25 pct. angrebne strå ved samtidig 

svampe bekæmpelse. Her kan behandles med: 

0,2 Karate, 0,1 Kaiso Sorbie eller 0,15 Mavrik pr. ha. 
Husk kun 1 gang Kaiso Sorbie pr. vækstsæson. Lus i vårbyg 
findes nede i afgrøden og med dampeffekt kan anvendes 
0,05 Pirimor sammen med halv dosis af et af ovenstående 
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midler.  
 

•••• Vårbyg vækstregulering og svampe: De allertidligst såede 

marker er nu i begyndende skridning og derfor kan der kun 

iværksættes behandling med Cerone mod aks- og strå 

nedknækning, men KØR IKKE hvis afgrøden er stresset! Når 

akset netop er 1 cm fremme køres der samtidig den 

afsluttende svampebehandling. 

0,15 Cerone + 0,2 Proline Xpert + 0,2 Comet Pro pr. ha  
eller 
0,15 Cerone + 0,15 Proline + 0,15 Rubric + 0,15 Comet Pro pr. ha 

 
I de lidt senere såede marker, som befinder sig i 

strækningsfasen, kan en vækstregulering i meget kraftige 

marker stadig have en effekt. Pas også her på stressede 

afgrøder. Hvis ingen stress behandles med nedenstående 

eventuelt sammen med lidt svampemiddel: 

0,25 Cuadro + 0,15 Proline Xpert + 0,2 Comet pr. ha.  
 

•Vårhvede vækstregulering og svampe: I en kraftig vårhvede 

kan indtil stadie 37-39 (fanebladet fremme) stadig 

vækstreguleres med Medax Top og tag gerne svampemiddel 

med ved denne lejlighed: 

0,5-1,0 Medax Top + 0,5-1,0 Kvikup + 0,25 Rubric pr. ha 
 

•Havre vækstregulering og svampe: Det er nu for sent at 

vækstregulere havre og kun ved konstateret angreb behandles 

med: 

0,25 Proline Xpert eller 0,2 Proline pr. ha 
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• MAJS:  Det solrige og varme vejr er rigtig godt for majsen, vi husker 

stadig sidste år. Vær opmærksom på både bor og mangan til majs, som 

vokser rigtig stærkt nu. Anden ukrudtsbehandling foretages når nyt 

ukrudt har max. 1 løvblad og græsser har 2-3 blade. Forslag til 

ukrudtsplan: 
 
2. sprøjtning:  
0,4-0,5 ltr. Starship + 50-75 g MaisTer + 0,67-1,0 ltr. MaisOil pr. ha 
 
3. sprøjtning:  
Stort ukrudtstryk af pileurt: 0,5 ltr. Lodin 200 EC pr. ha og majs max. 6 
blade 

 
 

• Læs mere i Planteværnsbrochuren her Plantebeskyttelse 2016 
 
 
 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 

 

 


