UKRUDTSBEKÆMPELSE I VINTERRAPS, EFTERÅR 2018

PLANTEVÆRN I VINTERRAPS, EFTERÅR 2018
SKADEVOLDER /
PROBLEM

MIDDEL

DOSIS
PR. HA

Enårig rapgræs, hyrdetaske,
burresnerre, tvetand, fuglegræs,
ærenpris

Centium 36 CS
/ Kalif 360 CS

Kamille, hyrdetaske, burre-

På rapsens
6- bladstadie:

snerre, storkenæb, hejrenæb,
kornblomst, tvetand, fuglegræs,

0,2-0,25 ltr.

Belkar*
0,4-0,5 ltr.

valmue, forglemmigej

Spildkorn

Spildfrø af rajgræs, spildkorn,
agerrævehale, vindaks, gold- og

Umiddelbart efter såning og inden fremspiring. Der kan under etableringsfasen opstå forbigående lysfarvning af rapsen - især efter kraftig regn på
let sandjord.
I marker med stort udkrudtstryk, specielt storke-/hejrenæb, kan bekæmpelsen med fordel udføres som en delt behandling. 1. splithandling med
0,25 ltr./ha udføres, når rapsen har 2-3 blade, og anden behandling med
samme dosis ca. 3 uger senere på nyfremspiret ukrudt.

0,3-0,5 ltr.

Bekæmpelse af spildkorn af vårbyg, vinterbyg, vinterhvede og vinterrug
med 2-3 blade. Højeste dosis mod spildkorn af rug og hvede. Ved doseringer under 0.3 l/ha tilsættes sprede/klæbemiddel. Splitbehandling med 2 *
0,37 ltr./ha kan være nødvendig ved direkte såning.

1,0-2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.

Når græsset har 2-3 blade. Behandles kun mod spildkorn kan dosis reduceres.

Kerb

1,0-1,25 ltr.

Såfremt Miljøstyrelsen giver dispensation til anvendelse af Kerb i efteråret
2018. Anvendes i henhold til en given dispensation, og tidligst når jordtemperaturen kommer under 10 °C.

Orius/
Prosaro

0,5 ltr.

Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadiet. Temperatur over 15 °C og fugtige vejrfor- hold fremmer rodhalsråd. Midlerne har samtidig en vækstregulerende
sideeffekt, men pas på triazolregler.

Agil 100 EC

Focus Ultra
+ Dash

blød hejre
Enårig rapgræs, græsser generelt

BEMÆRKNINGER

Svampe
Rodhalsråd (Phoma)

Vækstregulering
Caryx/Juventus 0,5-0,7 ltr.

Efterår på rapsens st. 15. Begge midler har samtidig sideeffekt på rodhalsråd og lys bladplet om efteråret.

Karate 2,5 WG

0,20 kg

Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået. Er
udsæden ikke bejdset med Cruiser, kan det være nødvendigt at behandle
både på rapsens 2-3 bladstadie og senere i efteråret.

Sluxx HP

7,0 kg

Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord. Ved forebyggende behandling umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha (anbefales hvor problemet er velkendt).

Bormangel

Bor 150 MEA

2,0-3,0 ltr.

Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade, gerne splitsprøjtning af 2x1,5 ltr./ha.

B,Mg,S,Mn

EPSO Microtop

1-2 x 10 -15kg

Maks. 5 kg/100 ltr. vand.

Vækstregulering
Skadedyr
Rapsjordlopper, jordlopper,
thrips

Agersnegle
Mikronæring

Pas på ukrudtsmidlerne når vinterraps sås!
- Hvis der er brugt Monitor/Hussar OD/Hussar Plus
OD/Cossack OD i korn forud for vinterraps, bør
marken pløjes / jordbearbejdes med samme intensitet,
som en pløjning.
- Hvis Legacy/DFF er brugt i foråret, anbefales
pløjning før såning af vinterraps.
- Er der anvendt mere end 20 g Ally/Nicanor pr. ha i
for- året, skal marken pløjes forud for vinterraps.

* DOSERINGSTABEL FOR BELKAR
VINTERRAPS

MAKS DOSERING, LTR./HA

St. 12-15

0,25

St. 16-30

0,50

SPLITBEHANDLING:
St. 12-15

0,25

3 uger senere

0,25

