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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 25 

 

Der er kommet mere regn, og i mængder vi kan bruge til noget. 
Det er godt. Desværre ser vi en del vinterbyg som har lagt sig 
ned, knækket som følge af et blødt strå.  

Skyldes det de lidt højere N-mængder, for tæt plantebestand 
eller manglende vækstregulering?  

Vi ser nu resultatet af regnen for en måned siden, nemlig 
septoria på fanebladet i mange hvedemarker. Mængden 
varierer efter sortens modtagelighed, men det er sikkert, at der 
er sket en smitte med regnen i maj og det er også sikkert at vi 
skal være bedre til at ramme beskyttelsen af de tre øverste 
blade.  

Hvis ikke der er behandlet færdig i hveden, er det sidste udkald 
nu, inden st. 71.  

Hold øje med lus og evt. kornbladbiller, især i vinterhvede, 
vårbyg og havre, disse findes nemt derude.  

Hold også øje med hvedegalmyg i vårhvede, disse flyver lige nu.  

 

Husk mikronæringsstoffer til majsen og husk at få bestilt 
vinterraps udsæd og Glyfonova, lige pludselig er det tid for 
såning ☺☺☺☺ 
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• VINTERHVEDE OG TRITICALE: 
•••• Lus: Skadetærskel 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 0,1 Mavrik pr. ha. 
Husk kun 1 gang Kaiso Sorbie pr. vækstsæson.  

 
•••• Svampe: Skal afsluttes inden st. 71 (kerneindhold vandagtigt) 

Jeg foreslår følgende afsluttende behandling: 

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

 
 

• VINTERRUG OG VINTERBYG:  
•••• Det er nu ikke længere rentabelt at behandle i afgrøderne. 
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•  VÅRSÆD:  
•••• 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: Skadetærskel 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 0,1 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 
midler.  
 

•••• Vårbyg vækstregulering og svampe: Det er nu slut med 

vækstregulering i vårbyg og hvor den er fuld gennemskredet, 

iværksættes sidste svampebehandling med: 

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

 

• Vårhvede vækstregulering, svampe og hvedegalmyg: Det er nu slut 

 med vækstregulering i vårhvede og hvor den er fuld 

 gennemskredet, iværksættes sidste svampebehandling med: 

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

Hold også øje med hvedegalmyg fra begyndende skridning til 

begyndende blomstring. Der er fanget en del i galmygfælder. 

Ved behandling anvendes: 

0,1-0,15 Mavrik eller  0,15-0,2 Karate  
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•Havre svampe: Afsluttende svampebehandling med: 

0,25 Proline Xpert/0,2 Proline + evt. 0,15 Comet Pro pr. ha 
 

• MAJS:  Det solrige og varme vejr er rigtig godt for majsen, Der kan 

iværksættes en 3. ukrudtssprøjtning, men KUN hvis majsen har mindre 

end 6 blade! Forslag til ukrudtsplan: 
 

3. sprøjtning:  
Stort ukrudtstryk af pileurt: 0,5 ltr. Lodin 200 EC eller 0,3 Starane 333 pr. 
ha og majs MAX. 6 blade 

 
 
 

• Læs mere i Planteværnsbrochuren her Plantebeskyttelse 2016 
• Se her: HK Vintersæd 2016 

• Se HK rapssorter – Se Hornsyld Købmandsgaard Rapssorter 2016 her 

• Efterafgrøder - http://www.hk-hornsyld.dk/2016_Efterafgroeder 

 
 
 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 

 

 

 

 

 


