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Mod nye mål!!

Historiske merudbytter i 2017

• Ikke set større siden 1998

• Skyldes det fugtige år, med stort ”snigende” smittetryk

• Vinterhvede op til +34 hkg
– Septoria og tildels rust 

• Vårbyg op til +25 hkg
– Rust og ramularia

• Vinterbyg op til +19 hkg
– Rust og ramularia

• Vinterrug op til +10 hkg
– Skoldplet, meldug og rust

• Vinterraps op til +18 hkg
– Knoldbæger mm
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Det hele handler om ..management….

• Kend din afgrøde/sort

– Svampesygdomme er normalt knyttet til bestemte 

afgrøder

– Sorternes resistens mod de enkelte sygdomme varierer

• Kend sygdommene

– Det aktuelle smittetryk varierer – kan følges fra udland

– De klimatiske faktorer til opformering varierer

– Brug evt IPM app

• Kend midlernes effekt og ikke mindst virkemåde

– Vigtigt at kende midlernes stærke og svage sider

– Vigtigt at bruge bredtvirkende midler – suppler efter behov 

med specialmiddel

– Vigtigt at vide om midlet er forebyggende eller 

helbredende.
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• Her fokus på vinterhvede

• Strategier må vente til 

Planteværnsseminar                               

den 20. februar                                                     

på Sonnerupgaard
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Optimal tid for 

Talius behandling.

Viverda

Propulse + CometPro

Bell
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St 37-

39
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På trods af dette store 

merudbytter i Lili og 

Sheriff.
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Specielt i Torp ved 

manglende CometPro 

eller Folicur i T3
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Septoria koster udbytte i vinterhvede

Kilde: Udbyttetab i dansk vinterhvede

Lise Nistrup Jørgen (ENDURE projekt) 
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Gennemsnit af 10 års forsøg i hvede



Mod nye mål!!
Samlet lægger det op til

Behovsbestemt Plansprøjtning

• Vi ved;
• Hvornår vi kører

– ud fra stadier eller dato

• Men vi ved ikke;
• med hvilke midler og hvilke doser

– Det fastsættes ud fra sort, smittetryk og klima

• Forsøg viser tydeligt at behandlingstidspunktet er det 
vigtigste.
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Vækststadier/behandlinger i hvede

21        25        29         30          31     32     37    39     49   51   59  61 63 65  67 69   71 - 89
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Årets hvedeforsøg viser at…

• Septoria er langt den største trussel mod 

hvedeudbyttet

• Det største merudbytte kommer fra den delte 

aksbeskyttelse i st 37/39 til 59/65 (85%?).

• Vigtigt at behandle forud for septoria angreb (st 37-39)

• Alt efter sort og smittetryk starter septoriabehandling i 

st 31-32

• Alt efter smittetryk, klima og middel (strategi) sluttes 

behandling st. 61-71

• Meldug behandles (forebygges) med Talius fra st 29-

32, sammen med fokus på DTR.



Mod nye mål!!

Årets hvede forsøg viser…

• Behandlingstidspunkt vigtigere end middelvalg og dosis

– St. 37-39 behandling vigtig for Septoria kontrol.

– Fokus på maj måned generelt – følg vækst med spray maling

• Mange ligeværdige løsninger.

– Den optimale blanding med mange forskellige midler er ikke 

testet

• Viverda og Bell klarer sig stadig optimalt – trods pris

– Specielt ved stort tryk af septoria og rust

• Propulse er rigtig god fornyelse, men bør ikke stå alene (rust)

– Optimalt at blande med CometPro eller FolicurXpert

• Talius er suverænt bedst som forebyggende meldugmiddel

– Stor forskel på meldug behandling 25/4 og 5/5.

• Ikke tegn på at højere N niveau giver større septoria smittetryk

– Måske tværtimod – vigtigt for optimal gødskning.
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Svampemidler til rådighed i 2018
agropro anbefalinger

• Viverda/Bell: naturlig del af strategi i hvede – og Bell i 

byg.

• Viverda ezi: nedsat afgift (52 kr/liter) – special udstyr på 

sprøjte

• Propulse: del af hvede/rug strategi i blanding med 

CometPro eller FolicurXpert. Vigtig del af 

byg strategi.

• CometPro vigtig blandingspartner i forhold til rust

• FolicurXpert: blandingspartner i forhold til rust med 

ekstra septoriaeffekt.

• Talius: naturlig løsning mod meldug i hvede, rug

• Proline: naturlig blandingspartner i den tidlige fase 

med Talius.
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Svampemidler til rådighed i 2018

Talius forventes godkendt mod meldug hvede/rug *****

sygdomme

Bell Bumper Comet

Pro

Folicur

Xpert

Input 

EC

460

Rubric Orius Proline Propulse

SDHI

Prosaro Viverda

SDHI

Meldug H ** ** * **** **** ** **** **** **** **** **

Meldug B ** *** ** **** **** *** **** **** **** **** ***

Gulrust ***** **** **** **** **** ***** ***** *** *** **** *****

Brunrust ***** *** **** **** *** ***** ***** *** *** **** *****

Bygrust ***** *** ***** ***** *** ***** ***** **** *** ***** *****

Septoria **** ** * *** *** *** ** *** **** *** ****

DTR ** **** * ** *** * * **** **** *** ***

Skoldplet **** *** **** **** **** **** *** **** **** **** ****

B Bladplet **** *** **** *** *** *** *** *** ***** *** *****

Ramularia **** * ** *** *** - **** ***** *** *****

Norm dos 1,5 0,5 1,25 0,5 1,0 1,0 1,3 0,8 1,0 1,0 2,5/1,25

Pris/ha 660 100 400 150 430 400 215 384 390 340 1150/575
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Meldug Septoria
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Når strategien lægges…

• Vurder behov for behandling i st 29-32 ud fra sort, år mm
– Talius + Proline sammen med vækstregulering

• Brug bredtvirkende midler fra st 37 – forstærk der hvor sort 
eller år er specielt
– Viverda eller Propulse/CometPro

• Brug højest det enkelte aktivstof 2 gange pr sæson i 
strategi..
– Brug både Propulse og Viverda/Bell (SDHI)

• Brug ikke for lave doser – så bliver SDHI mængde for lille

• Brug gerne mange aktivstoffer gennem sæson

• Lad aldrig ”vindue stå på klem” – og husk ”kæden er aldrig 
stærkere end det svageste led”
– ex. Brunrust i Torp hvede og Ramularia i vinterbyg
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Svampemidler i fremtiden - triazoler

• De fleste triazoler forventes at falde for EU revurdering i de kommende 
par år.

• Måske forsøg på at holde stofferne på markedet via nedsatte doser –
måske i blandinger.

• Epoxiconazol godkendt til 30. april 2019

• Metconazol godkendt til 30. april 2019

• Propiconazol godkendt til 31. januar 2018

• Difenoconazol udløber 2019…

• Tebuconazol udløber 2020…

• Prothioconazole forventes fastholdt i markedet

• Effekten mod septoria er vigende, men resistens udvikles langsomt – og 
effekt klart bedre ved forebyggende brug – så vi vil mangle Triazolerne...
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Hvad gør vi? – er der nye midler på vej?

• Når det drejer sig om herbicider – og resistens – så 

har vi ofte fået at vide at ”kavaleriet venter forgæves 

på hjælp” – der er ikke nye kræfter på vej.

• Vedr. fungicider – så er der flere nye midler på vej    

”in-di-aner”.
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Svampemidler i fremtiden – nye på vej

• Talius: dispensation i 2017 – forventes godkendt til 2018 –
forebyggende meldug middel.

• Elatus Era: desværre ikke godkendt til 2018. Forventes 2019, ny 
SDHI + proline, septoria og rust i hvede, bladplet, 
ramularia og rust i byg).

• Inatreq: forventes 2020. nyt stof Fenpicoxamid + proline
(septoria i hvede)

• Revysol: nyt triazol – forventes 2020 – primært septoria i 
hvede.

• Ny SDHI fra Bayer er derudover under udvikling til introduktion i Europa i 
2020 – introduktion i DK?

• Sverige: Elatus Era, AscraXpro, AviatorXpro, SiltraXpro, 
Priaxor mfl



Mod nye mål!!

Optimeret brug af 

svampemidler i korn
• Kend din afgrøde.

• Kend din svamp.

• ”brug alle midler”.

• Forebyggende 

behandlinger virker.

• - maksimal effekt med 

minimal indsats.

• Lad ikke ”vinduet stå 

på klem” for ”årets 

udbyttetyve”


