
Aktuelt MarkNYT fra HK uge 25 

• Vinterbyg og vinterraps: Ikke længere aktuelt at behandle. 

 

• Vinterhvede: Der skal holdes øje med gulrust, som stadig breder sig i de modtagelige sorter. Mange 

steder er det nu tid for den afsluttende behandling mod septoria. Træk den så længe som de 4 

regnvejrsdage efter endt virkningstid tillader. Angrebene har været færre og sidder længere nede 

end forventet, primært pga. det kølige vejr i maj og indtil nu. Der køres med en dosis på mellem 30 

og 50 pct. normaldosis, alt efter den tidligere behandling, svarende til: 0,3-0,5 Bell ELLER 0,1-0,2 

Proline + 0,15-0,25 Rubric ELLER 0,45-0,75 Viverda + 0,5-0,75 Ultimate pr. ha. Hold stadig øje med 

hvedegalmyggen, som skader indtil begyndende blomstring. Der holdes øje i stille, tørt og varmt 

vejr (grill vejr). Både hvedegalmyg og bladlus bekæmpes med Kaiso Sorbie, Karate eller Mavrik, 

men skadetærsklen for begge skadedyr er langtfra overskredet! 

 

• Triticale: Beskyttes som hvede. Gulrust bekæmpes stadig med Orius eller Rubric.  

 

• Vinterrug: Angreb af brunrust har bredt sig i den forløbne uge. Rugen er nu afblomstret de fleste 

steder, hvorfor det er muligt igen at færdes i marken, uden at forøge risikoen for meldrøje angreb. 

 

• Vårbyg: Vårbyg er nu flere steder så småt i gang med at skride igennem. Der er mest angreb af 

bladplet og skoldplet , derfor anvendes  til den afsluttende svampebehandling en blanding af 0,15 

Proline og 0,2 Orius , såfremt samme dosis er anvendt omkring 14 dage tidligere. Medtag i 

veludviklede marker 0,15 Cerone pr. ha mod aks- og strånedknækning. Husk mangan til vårbyg evt. 

2,0 l Yara Gramitrel pr. ha som indeholder både Mn, Mg, Cu og Zn. Der er kun fundet bladlus i 

meget få marker. Husk at lusene sidder godt nede i afgrøden. 

 

• Vårhvede og havre: I vårhvede holdes stadig øje  med angreb af gulrust og der beskyttes mod 

øvrige svampe i strækningsfasen. Kun meget svage angreb af meldug og bakteriose i havre. 

 

• Majs: En meget udfordret afgrøde i år. Den trænger stadig til varme. Mange står over for en 2. 

ukrudts sprøjtning nu og det ses flere steder, at majsen får stor konkurrence fra ukrudtet, som ikke 

er så kuldefølsomt. Spar ikke på dosis ved store ukrudtsarter. Husk MaisTer mod græsukrudt/kvik 

og giv evt. ekstra tilskud af mikronæringsstoffer, nu da majsens rodnet er svagt. 

 

• 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_2015  

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


