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Svampestrategi’er i 2020

Planteavlsmødet 29. Januar 2020

Planteavlskonsulent Anders Smedemand Musse

Vinterhvede
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2019 – Et år med højt gulrust-tryk for nogen!

Vintersæden lagde godt fra land i foråret 

– Veletableret - en mild vinter og et meget tidligt forår!

I bagklogskabens klare lys kunne vi måske have set det komme

Det største gulrust-år i 30 år!

2019 – Et år med højt gulrust-tryk for nogen!
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2019 – Et år med højt gulrust-tryk for nogen!

• Enkelte kørte svampemiddel ud allerede primo april (st.29)

• Vi anbefalede, at køre primo maj i de rustmodtagelige sorter
(st.32)

• Kæmpe forskel om man sprøjtede den 3. eller den 10. maj i 2019

• 3-4 sprøjtninger holdt hveden ren gennem hele sæsonen!

Ærgerligt når drømmen var ”verdensrekord”!
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Men hvad har gulrusten så kostet i 2019?
OBS!  Vi kan ikke isolere en sygdom for sig selv, men kan kigge på forsøg med højt smittetryk af f.eks gulrust!

• Kan huske for år tilbage det kostede 85 hkg/ha!

• Hvad siger året landsforsøg?
• Topscoren blev et hvede-forsøg ved Sønderborg med sorten Benchmark

• Ubehandlet gav hveden 44,4 hkg/ha
• Behandlet (3 gange svamp) gav hveden 105,2 hkg/ha

• I gennemsnit af 15 landsforsøg kostede det 32 hkg/ha (brutto) i sorten
Benchmark slet ikke at sprøjte!

• Har ikke data på hvad det kostede at komme for sent i gang, men det er
naturligvis markant mindre……

Hvad har svampesprøjtninger givet generelt?
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Hvad har svampesprøjtninger givet generelt?

Gevinsten!

Omkostningerne!

Fremtiden………
- Mange nuværende midler vil blive fortid…..
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Heldigvis er der nye svampemidler på vej…

Heldigvis er der nye svampemidler på vej…

Kilde: Lise Nistrup Jørgensen - AU
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Nye standarder for septoria-bekæmpelse med ny kemi

Ubehandlet hvede Gammel kemi

Ny kemi!

NettoGevindst: + 6 -8 hkg/ha
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Nettotab:  4½ - 6½ hkg/ha

KHL’s anbefaling til svampestrategi i hvede
Afpas strategi efter sortsvalg

Vi skal sprøjte det der er nødvendigt, men heller ikke mere – Vi skal passe på ikke at slide vores nye midler ned for hurtigt! 
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KHL’s Svampestrategi i vinterhvede i 2020

• Stadie 32: 0,25-0,3 l/ha Prosaro /Folicur Xpert (75-90 kr/ha)

(kun i rust og septoria modtagelige sorter)

• St. 37-39: 0,5 – 0,7  l/ha Balaya (250-350 kr/ha)*

*Hvis Balaya ikke godkendes skiftes til 0,5-0,7 l/ha Viverda+Ultimate (225-300 kr/ha)

• St. 55-61: 0,3 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Orius Max eller Folicur Xpert (150-170 kr/ha)

Vårbyg
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NettoGevindst : + 3 hkg/ha
ved en 2. sprøjtning (0,3 l/ha Prosaro)
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KHL’s Svampestrategi i vårbyg i 2020

2- delt svampesprøjtning:

St. 31 (omkring 5. juni):  0,25 l/ha Folicur Expert eller Prosaro (70-80 kr/ha)

+

St. 45-49:   0,35 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Orius Max eller Comet Pro (170-200 kr/ha)

1 svampesprøjtning:

St. 37-39:   0,35 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Orius Max eller Comet Pro (170-200 kr/ha)

Spørgsmål?


