2019 – uge 10

Større risiko for flyvehavre i vintersæden end normalt
Vær allerede nu opmærksom i de kraftigste vinterbygmarker, da det ikke er muligt at bekæmpe
flyvehavre i vinterbyg efter stadium 30 (buskning afsluttet – begyndende strækning af hovedskud)
Den milde vinter betyder, at mange flyvehavreplanter vil have overlevet vinteren. 7 års observationer tilbage i
1990érne foretaget i planteavlskonsulenternes registreringsnet viste, at flyvehavre meget villigt spirer frem i
efterårssåede afgrøder, og at overvintringsevnen er ganske god - især i milde vintre. Samtidig må det i år
forventes, at eventuelle flyvehavreplanter er store som følge af den tidlige såning og det lange milde efterår.
Ved behov for bekæmpelse bør der således ikke anvendes reducerede doser, og bekæmpelse bør foretages så
tidligt og/eller på så små planter som muligt her i foråret.
Flyvehavre optræder primært i vårsæd, men planten kan også forekomme
som overvintrende eller som forårsfremspirende i vintersæd. Overvintrende
flyvehavreplanter kan i vintersæd udvikle sig til kraftige planter med stor
frøsætning, mens forårsfremspirede flyvehavreplanter oftest ikke vil udvikle
sig til normal størrelse i en veludviklet vintersædsafgrøde. Da der ikke har
været meget frost i denne vinter med større sprækker i jorden til følge, som
normalt fremmer forårsfremspiring af flyvehavre, vil det være de
overvintrende planter, som er den største udfordring i år. I åbne afgrøder og i
sprøjtespor kan forårsfremspirede flyvehavreplanter dog udvikle sig normalt.
Bekæmpelse af flyvehavre er lovpligtig i Danmark. Vær opmærksom på og undersøg specielle krav ved
bekæmpelse af flyvehavre i fremavlskorn.
Vintersæden skal være i god vækst og uden stress som følge af kulde, manganmangel m.v. ved bekæmpelse.
Bedst effekt ved gode temperaturer – for Primera Super gælder, at dagtemperaturerne gerne skal være over
12°C. Se mulige middelvalg, doseringer og seneste anvendelsestidspunkter i vintersæden i denne oversigt:
Flyvehavre i vinterbyg
Ukrudt
Middel1)
Flyvehavre Primera Super + Agropol3)

Dosis, l/g/ha2)
0,8-1,0 l + 0,2 l

Flyvehavre i vinterhvede, triticale og vinterrug
Ukrudt
Middel1)
Dosis, l/g/ha2)
3)
Flyvehavre Primera Super + Agropol
0,8-1,0 l + 0,2 l
eller
Serrate + Renol
120 g + 0,5 l
eller
Topik + Renol
0,4 l + 0,5 l
eller
Broadway + PG 26N
200-220 g + 0,5 l

Bemærkninger
Senest st. 30 (buskning afsluttet) for at undgå
afgrødeskade.

Bemærkninger
Senest st. 30 (buskning afsluttet) i rug og triticale. Dog
st. 39 i hvede.
Senest st. 32 (2. knæ fremme) i både hvede, rug og
triticale.
Senest st. 39 (fanebladet helt fremme) i hvede, rug og
triticale.
Senest st. 39 (fanebladet helt fremme) i hvede, rug og
triticale. Læs etikette for maks. dosis ift. afgrødestadie.
1) Se VÆKST om ”Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd” for effekt af nævnte midler på andre ukrudtsarter.
2) Angivet dosis målrettet store overvintrende flyvehavreplanter.
3) Agropol eller andet tilsvarende spredeklæbemiddel.

