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Svampebekæmpelse i vårsæd
Svampebekæmpelse giver udover bedre kernekvalitet og højere udbytte også stærkere og
sundere strå (forebygger aks- og strånedknækning).

Vårbyg
Vi anbefaler 2 svampebehandlinger i vårbyg. T1 i (begyndende strækning) efterfulgt af T2
(ved begyndende skridning). Kun sorten Evergreen kan klare sig igennem med en enkelt
sprøjtning i T2.
Ønsker man at vækstregulere i T1 foretrækkes blandinger med Trimaxx og Moddus M på
dette tidspunkt. Og i T2 vil Cerone være det bedste middel mod aksnedknækning. Husk at
vækstregulering kun må udføres på afgrøder i god vækst/god vandforsyning.
Vårhvede
Afgrøden angribes i princippet af de samme svampe som vinterhvede. Dog ses angreb af
gulrust og brunrust hyppigere, mens angreb af hvedebladplet (DTR) og septoria ofte er
svagere i vårhvede end i vinterhvede.
Alle sorter kan få gulrust og sygdommen bør bekæmpes straks ved konstateret forekomst.
Brunrust bør ligeledes bekæmpes så snart det konstateres.
Havre
Havre bliver ofte blive angrebet af meldug, og hvis angrebet er kraftigt, er der god økonomi i
bekæmpelse. I nogle år kan også havrebladplet og i enkeltår også kronrust være udbredt.
Anbefalede svampestrategier i vårkorn
I tabel 1 ses vores anbefalede svampestrategier i vårbyg, vårhvede og havre.
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Strategi
Vårbyg:

Middel

Dosis pr. ha

Bemærkninger

T1
(st. 32)

Prosaro + evt
0,25 L Trimaxx alt. Moddus M
mod lejesæd under gode
vækstforhold.
Propulse + Comet Pro

0,25 ltr. +
Evt. 0,25 ltr.

Iværksættes ved angreb bygrust og skoldplet i den
tidlige strækningsfase. Vær især obs. på skoldplet på
vandede lokaliteter eller ved pløjefri dyrkning med byg
eller rug som forfrugt.
Denne behandling vil uanset år og sort være nødvendig
hvis ønske om forebyggelse af ramularia. Løsningen
sikrer også fuld effekt på bygrust og bygbladplet. I
stedet for Propulse + Comet Pro kan anvendes 0,45 l/ha
Bell + 0,2 l/ha Comet

Prosaro +
Comet Pro

0,25 + 0,2
ltr.

Viverda + Ultimate

0,35 + 0,5
ltr.

T2
(st. 3949)

0,4 + 0,2 ltr.

Vårhvede:
T1
(St. 3133)
T2
(st. 3739)

Eller
Bell + Comet Pro

0,4 + 0,2 ltr.

Behandling på fanebladet bør foretages uanset hvad,
og har en god bred virkning mod gulrust, septoria og
brunrust. Hvis samtidig meget hvedebladplet kan i
stedet anvendes 0,4 l/ha Propulse + 0,25 l/ha Orius
Max 200 EW.

Havre:
St. 3339

Prosaro + Comet Pro

0,25 ltr. +
0,15 ltr.

Tilsæt evt 0,25 ltr. Trimaxx eller Moddus M mod
lejesæd under gode vækstforhold. Tjek ved samme
lejlighed marken for kornbladbillens larve.

