
Aktuelt MarkNYT fra HK uge 23 

• Vinterbyg: Afsluttende svampe behandling skal nu være foretaget. Det er ikke rentabelt at 

behandle vinterbyg yderlige efter blomstring. 

 

• Vinterhvede: Septoria er nu ved at være synlig mange steder og flere landmænd kører i disse dage 

første akssprøjtning. Hvis der er gået mere end de 10 dage + 4 regnsvejrs dage siden sidste 

behandling, er det vigtigt at køre en dosis på omkring 50 pct. normaldosis, som svarer til 0,5 Bell + 

0,15 Comet Pro ELLER 0,2 Proline + 0,25 Rubric ELLER 0,75 Viverda + 0,75 Ultimate pr. ha. Lidt 

lavere dosis hvis det er tredje gang der køres i hveden! Det har endnu ikke været vejr for 

hvedegalmyggen at flyve i, men holde øje de næste dage hvor der loves mere varmt vejr. 

Hvedegalmyg skader 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. Hold stadig øje med gulrust angreb. Tag eventuelt Orius med i 

behandlingen.  

 

• Vinterrug: Der er ikke længere rentabelt at bekæmpe Skoldplet. Kun eventuelle angreb af brunrust 

skal bekæmpes ved selv lave angreb med Orius eller Rubric. Pas på ikke at køre lige før og lige efter 

blomstring. Dette giver en uensartet bestøvning med risiko for meldrøje angreb. 

 

• Vårbyg: Der er begyndende angreb af skoldplet og bladplet og der startes op med 

svampebekæmpelse i st. 33-35, som i de tidligste marker vil være snart. Anvend en blanding af 

Proline og Orius evt. tilsat lidt Comet Pro. Behandling gentages ca. 14 dage senere. Husk mangan til 

vårbyg plus 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, kan det i de senest udviklede marker 

stadig nås med den afsluttende svampesprøjtning evt. med Amistar + Orius, alt efter dosis og 

middel 1. gang. 

 

• Majs: Trænger snart til varme. Udsæt evt. anden behandling mod ukrudt nogle dage indtil majsen 

begynder at reagere på varmen, som forhåbentlig er på vej. Husk MaisTer mod græsukrudt/kvik. 

 

 

• 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 aktivstoffer. 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. 

Tjek hjemmesiden for vores aktuelle planteværnsløsninger her:  Plantebeskyttelse_2015Har du spørgsmål 

er du velkommen til at ringe til Hanne Schønning på tlf. 72147010 


