Svampesygdomme i hvede – udfordringer 2015
Med arbejdsbredder fra fire til syv meter kan den nye Amazone Certos TX arbejde både
øverligt og meget dybt alt efter behov uden at glitte. Den er dermed velegnet til både stub
og såbed i reduceret jordbearbejdning
Med 2014-sæsonen i frisk erindring kan
det synes vanskeligt at få tilstrækkelig
”ildkraft” til svampebekæmpelsen i hveden. Særligt i områder, der traditionelt
er udsat for kraftige smittetryk. I 2014
begyndte sæsonen tidligt med kraftigt
tryk af Septoria.
Det er således væsentligt at have en
plan parat for at tage hånd om svampesygdommene, inden de etablerer sig i
afgrøden.

Særlige udfordringer i pløjefri
systemer
Udover de gængse svampesygdomme i
hvede er særlig hvedebladplet (DTR) og
aksfusarium i fokus i forbindelse med reduceret jordbearbejdning. Begge svampe
overlever på halm og stubrester fra den
ene vækstsæson til den næste.
Et højt niveau af smitstof på planteresterne øger risikoen for angreb. Hvede
efter hvede øger risikoen for DTR, mens
forfrugterne hvede og majs vil give ekstra gode muligheder for fusariumsvampe.
Med fugtige forhold under hvedens
blomstring øges risikoen for angreb
af aksfusarium yderligere. Hermed er
grunden lagt for, at en kraftig infektion
kan give forhøjet indhold af uønskede
toksiner i hvedekernerne.

DTR og septoria optræder
sammen
Septoria betragtes fortsat som den vigtigste svampesygdom i hvede.
DTR trives ved højere temperaturer
end septoria og har en kortere latenstid.
Under varme forhold kan DTR således
udvikles hurtigt og kraftigt med store
udbyttetab til følge.
Under mere normale danske temperaturer forekommer septoria og DTR ofte
samtidig, og det er en god idé at vælge
løsninger med høje effekter mod begge
sygdomme.

Proline er ikke begrænset
Af de to ikke-berørte triazoler er Prothioconazol mest relevant at fokusere på, når
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det drejer sig om svampebekæmpelse i
hvede. Prothioconazol indgår i Proline,
Prosaro samt det nye middel Folicur
Xpert.
Det er oplagt at bygge svampestrategien
op omkring Proline eller Prosaro. Begge
produkter er stærke mod Septoria. Læg
dertil de gode effekter mod både DTR
og aksfusarium. Produkterne passer
som hånd i handske til intensive hvedesædskifter med reduceret jordbearbejdning.
Der er således flere muligheder for at
placere effektive aktivstoffer i behandlingerne og opnå løsninger, der holder
sig inden for den maksimalt tilladte
mængde af triazoler. Uden at gå på
kompromis med effektiviteten.

Forslag til behandlinger
Både løsninger, hvori Proline og
Prosaro indgår, vil kunne overholde de
nye restriktioner med gode resultater til
følge. Det er igen blevet demonstreret i
en række forsøgsresultater i 2014. Af figuren fremgår, at der kan opstilles flere
planer med kombinationer af produkter,
som overholder triazol-kvoten.
De foreslåede løsninger har været
blandt de bedste i forsøgene i 2014.
Målet er hovedsageligt Septoria. Gode
virkninger mod DTR og fusarium tages
der ligeledes hensyn til.

Bumper kan være en fornuftig begyndelse mod DTR, mens Proline og
Prosaro bør medtages til beskyttelse af
faneblad og aks for at sikre den brede
virkning. Øg doseringen af Proline eller
Prosaro i afsluttende aksbeskyttelse ved
risiko for aksfusarium.
Med de nye regler, der begrænser
mængden af triazoler, kan man frygte
en sæson i 2015, hvor det bliver vanskeligt at holde svampeangreb i ave. Når
dertil lægges, at triazolerne er motoren
bag bekæmpelse af de fleste svampesygdomme, kan strategierne i 2015
synes udfordrende.
Imidlertid kan flere faktorer medvirke
til, at det forsat er muligt at udføre slagkraftige svampebehandlinger med gode
økonomiske resultater.
• Som udgangspunkt vil tre svampebehandlinger i hvede række i de fleste
sæsoner i de fleste marker.
• De berørte triazoler anvendes sjældent alene, men blandes sammen med
andre aktivstoffer og produkter for at
forbedre virkningen mod de aktuelle
sygdomme.
• Ikke alle triazoler er berørt, idet
Prothioconazol (Proline) og Metconazol (Juventus) ikke er omfattet af den
nye restriktion.
Af Klaus Heltbech, Bayer CropScience

Hvedestrategi
– forslag med tre behandlinger
T1
st. 31-33

0,15 Bumper 15%
0,3 Folicur Xpert 19%

T2
st. 37-49

0,3 Prosaro + 0,3 Bell 15% + 16%
0,25 Proline + 0,2 Rubric 20%

T3
st. 55-65

0,45 Prosaro + 0,3 Bell 23% + 16%
0,35 Proline + 0,2 Rubric 20%

I % er angivet mængden af den samlede triazol-kvote
De fire aktivstoffer har en fælles kvote (1 N = 100%) pr
vækstår.
Under hensyntagen til :
•
Maksimalt 3 svampesprøjtninger med triazoler
•
Maksimalt 2 behandlinger med samme triazol
•
(Brug ikke så lave doser, at der er behov for mange sprøjtninger)
•
Brug midler med forskellige virkemekanismer, dog kun maks. 2 gange SDHI

Forslag til en effektiv plan mod svampesygdomme i hvede.

