Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd 2020
En effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret giver et højere udbytte og mindsker risikoen for resistent ukrudt.
Der er udsigt til en lang såperiode i 2020 og derfor brug for forskellige strategier. Både for at maksimere
effekten, men også fordi risikoen for fordampning af Boxer(prosulfocarb) skal minimeres.

Hvede og triticale:
Standardløsning ved lavt til moderat ukrudtstryk
Alm. ukrudtsbestand:
1,0 l Boxer + 0,1 l DFF
st. 10-11 (kørespor netop synlige)
Alm ukrudtsbestand
+ storkenæb, valmuer,raps,
0,75 l Boxer + 0,35 l Mateno Duo
fuglegræs:
st. 10-11 (kørespor netop synlige)
Dagtemperaturen skal under 15 grader for, at der må køres Boxer(prosulfocarb)
Er det ikke tilfældet må løsningen deles
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)
St. 0-11
0,15 l DFF eller 0,35 l Mateno Duo
Opfølgning ca. 14 dage senere
1,0 l Boxer
Målrettede indsatser mod græsukrudt:
Efter den milde vinter var det i 2020 synligt i mange marker, at der er behov for en mere effektiv indsats
mod græsukrudt i efteråret. Milde vintre og/eller tidlig såning giver gode betingelser for græsukrudt, så en
målrettet indsats er nødvendig specielt overfor rajgræsser, rævehale og væselhale. Sprøjtetidspunktet er
ekstremt vigtigt for en høj effekt af Boxer og Mateno Duo på græsukrudt. Det optimale er at sprøjte, når
man lige præcist kan ane køresporene – så er græsukrudtet netop klart til at spire igennem og mest følsomt
for jordmidlerne. På dette tidspunkt har jorden også ”sat sig”, og filmen af jordmiddel bliver mere
dækkende.

Rajgræs og agerrævehale
Rajgræs og rævehale
1,5 l Boxer + 0,1 l DFF
St. 09-11
Opfølgning
0,2 l Topik + 0,5 l olie på græs med max. 2 blade
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)
St. 0-11
0,5 l Mateno Duo
Opfølgning ca. 14 dage
1,5 l Boxer + 0,2 l Topik
senere

Væselhale
Væselhale
0,5 l Mateno Duo + 1,5 l Boxer
St. 09-11
Opfølgning
0,75 l Atlantis ultimo oktober efter behov
2-delt strategi ved tidlig såning og for høj temperatur til Boxer (prosulfocarb)
St. 0-11
0,5 l Mateno Duo
Midt i oktober
1,0 l Boxer + 0,75 l Atlantis
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Rug og vinterbyg:
Standardløsning ved lavt til moderat ukrudtstryk
Alm. ukrudtsbestand:
1,0 l Boxer + 0,05 l DFF
st. 10-11 (kørespor netop synlige)
Stor ukrudtsbestand
0,35 l Mateno Duo*
St. 11 – kørespor skal være synlige
Opfølges 10-14 dage senere med 1 l Boxer*
Vinterbyg med meget
græsukrudt
2,5 l Boxer + 0,05 l DFF
St. 09-11
* Mateno Duo og Boxer må ikke Blandes i Rug og vinterbyg

Skadedyr:
Tidlig såning kan give angreb af bladlus, som kan overføre havrerødsot til vintersæden. Risikoen er størst
ved lunt vejr
Pas også på snegle. Fremmes af fugtige forhold, og der ses ofte angreb efter gode forfrugter (raps, frøgræs
m.f). Vær især opmærksom i kanter og knoldede områder af markerne.

Skadedyr i vintersæd
Agersnegle
Bladlus

3-4 kg/ha Ferrex
4-5 kg/ha Sluxx HP
0,15 kg/ha Lamdex
0,075 kh/ha Kaiso Sorbie
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