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Forebyggelse af udvintringssvampe i vintersæd og frøgræs
Kraftigt udviklede marker er mest udsatte. Kun Folicur Xpert er godkendt til mindre anvendelse. Tilstræb
kun randbehandling mod sneskimmel, da triazolreglerne medfører, at der ofte ikke kan behandles med de
ønskede svampemidler om foråret.
Eventuel bekæmpelse udføres senest muligt før snefald med 0,5-0,6 l/ha Folicur Xpert, der har forebyggende
effekt mod sneskimmel og trådkølle. Mod sneskimmel kan man ofte nøjes med en randbehandling. Hvis der
f.eks. anvendes 0,6 l/ha Folicur Xpert (indeholder 160 g/l tebuconazol) om efteråret, så er der brugt 55% af
den tilladte triazolmængde. Ved randbehandling bliver den forbrugte mængde selvfølgelig drastisk nedsat. I
vinterbyg findes gode svampemidler til brug i foråret, som ikke tæller med i triazolregnskabet. Til gengæld
skal man være mere varsom i triticale og vinterhvede.

Sneskimmel
Sneskimmel er kun relativt sjældent et problem, men fremmes af tidlig såning, fordi kraftig plantevækst og
snelag fremmer svampen. Sneskimmel angriber alle vintersædsarter og frøgræs. Sneskimmel optræder ofte i
markkanten, hvor der på grund af læforhold ligger sne i en længere periode i vinteren. Randbehandling kan
derfor ofte være tilstrækkelig.

Billede 1. Sneskimmel i vinterbyg om foråret ved begyndende vækst. Foto Seges

Trådkølle
Vinterbyg kan angribes af trådkølle, som ses med års mellemrum. Rug kan også angribes, men kun med svage
angreb. Angreb ses især i kraftigt udviklede vinterbygmarker med forfrugt vinterbyg eller efter kun ét
vinterbygfrit år. Kraftigt udviklede marker og snedække på ikke frossen jord fremmer angreb, men snedække
er ikke en forudsætning for angreb. Angreb ses også tit i marker, der er svækkede af f.eks. manganmangel.
Husk derfor altid at sikre en god manganforsyning i afgrøderne, inden vinteren inden kulden og vinteren
sætter ind for dermed også at forebygge angreb af udvintringssvampe.

Bladsvampe om efteråret i øvrigt
På nuværende tidspunkt er det let at finde bladsvampe herunder meldug i de tidligt såede og kraftigste
vintersædsmarker. Ofte er angrebene forsvundet om foråret. Forsøg med bekæmpelse af bladsvampe om
efteråret i vintersæd har sjældent været rentable, og bekæmpelse anbefales derfor ikke. Kun Folicur Xpert er
godkendt til efterårsanvendelse.

