2018 – uge 20

Ukrudt i kartofler - anden og tredje behandling
Opfølgning med Titus skal ske rettidig – dvs. der skal sprøjtes, når ukrudtet er på kimbladstadiet. I praksis
betyder det, at der behandles 7 til 10 dage efter første behandling.
Generel anbefaling
15 g/ha Titus + spredeklæbemiddel. Hvis der normalt anvendes 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 100 liter vand,
anvendes 0,2 l pr. 100 liter vand, når der anvendes Titus.

Ved bekæmpelse af vej- og snerlepileurt med Titus er det vigtigt, at der bekæmpes på kimbladstadiet for at få
tilstrækkelig effekt.

Bekæmpelse af kvik og rodukrudt
I mange kartoffelmarker ses en betydelig forekomst af kvik og rodukrudt. Hvor der er behov for bekæmpelse,
har man følgende muligheder:
Titus kan hæmme kvik og rodukrudt. Der anvendes 30 g/ha Titus + spredeklæbemiddel, når kvik og rodukrudt
har 3 til 5 blade.
Ved større forekomster af kvik anvendes 0,75-1,0 l/ha Agil eller 1,5-2,0 l/ha Focus Ultra. Den bedste effekt
opnås ved at sprøjte, når kvikken har 3 til 5 blade, og der er ”grødevejr”.

Bekæmpelse af sort natskygge efter kartoflernes fremspiring
2,0 l/ha Boxer udsprøjtes, når kartoflerne har en størrelse på 15-30 cm, og de sorte natskygger stadig er små.
Dette passer typisk med 7-10 dage efter sidste Titus-behandling.
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Behandlingen slår ikke nødvendigvis den sorte natskygge ihjel, men hensigten er at hæmme ukrudtet så
meget, at kartoflerne efterfølgende kan kvæle det.
Boxer kan give lidt deforme blade. Nogle steder er det kun nødvendigt at behandle foragerne, men flere og
flere steder ser vi behov for at behandle hele eller større områder af marken.

Ubehandlet

2,0 Boxer

Billedet viser, hvordan en Boxersprøjtning virker. Behandlingen slår ikke nødvendigvis den sorte natskygge
ihjel, men hensigten er at hæmme ukrudtet så meget, at kartoflerne efterfølgende kan kvæle det.
Mangan eller EPSO Microtop
Ved de sene ukrudtssprøjtninger kan der med fordel medbringes mangan eller EPSO Microtop.

