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• Vinterbyg, vinterrug  og vinterraps: Ikke længere aktuelt at behandle. 

 

• Vinterhvede: Afsluttende svampebekæmpelse skal foretages snarest muligt. Angrebene har været 

færre og fanebladet er mange steder helt fri for septoria, hvilket skyldes 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. Der er endnu ikke fundet lus og angreb af hvedegalmyg er ikke 

længere aktuel at behandle. 

 

• Triticale: Gulrust behandles indtil blomstring, herefter er det ikke længere aktuelt at behandle. 

 

• Vårbyg: De senest udviklede vårbygmarker mangler endnu den afsluttende svampebehandling, 

som kan udføres  med en blanding af 0,15 Proline og 0,2 Orius , såfremt samme dosis er anvendt 

omkring 14 dage tidligere. Husk at Comet Pro kun må anvendes en gang i vårbyg.. Der er kun 

fundet bladlus i meget få marker. Kig efter nede i afgrøden hvor lusene gemmer sig. Derimod er der 

begyndende angreb af kornbladbillens larve, skadetærsklen er 0,5-1 larve pr. strå. Behandles med 

Fastac, Karate eller Kaiso Sorbie. 

 

• Vårhvede: En del gulrust og meldug i mange marker. Omkring skridning behandles bredt også mod 

septoria med eksempelvis Proline + Orius eller Bell + Comet Pro. Hold øje med hvedegalmyggen, 

som skader indtil begyndende blomstring. Behandles med Mavrik eller Karate. 

 

• Havre: Meldug har bredt sig, kun få angreb af havrebladplet, hvorimod havrebakteriose har bredt 

sig til flere marker. Sidstnævnte kan ikke bekæmpes. 

 

• Majs: Varmen er god for majsen, som begynder at tage en grønnere farve. Nogle steder er det 

nødvendigt med en tredje sprøjtning mod ukrudt. Gå målrettet efter det overlevende ukrudt. Pas 

på Lodin og MaisTer når majsen begynder at få 5-6 blade. Giv evt. ekstra tilskud af 

mikronæringsstoffer, nu da majsens rodnet er svagt. Eksempelvis forhandler vi Yara Zeatrel, som 

indeholder fosfor, kalium, magnesium og zink. 

 

• 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. 
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