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Bladfläcksjuka *

Bladfläcksjuka *

5 Middel

9 Stærk egenskab
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vækstreguleringsstrategi. En tidlig indsats med 0,25-0,3 l/ha Moddus-produkt i
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vækststadie 30-31 styrker de nedre dele af
strået og forebygger lejesæd, samtidig får du
mulighed for senere opfølgning efter behov.
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antal hovedskud pr. plante. Gødningstil– vælg en to-delt
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Ved tidlig såning bør man være særlig
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somStråstyrka
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Medium
Bladfläcksjuka
*

marts %
af samlet N mængde

Kornrost *

> 6 skud
Proteinhalt **

70%

50%

50%

70%

30%

Vinterhärdighet **

1-2 skud
Mognadstid **

30%
Proteinhalt **

3-6 skud
Vinterhärdighet **

Medium april %
af samlet N mængde

Mognadstid **

Plantebeskyttelsesmidler
skal anvendes 9
på
måde.
* 1 = låg mottaglighet,
* 1=forsvarlig
=hög
lågmottaglighet.
mottaglighet,
9 = hög mottaglighet.
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom
på
de
advarselssætninger
og
advarselssymboler,
** 1 = låg/kort/svag; 9 =**hög/lång/stark
1 = låg/kort/svag; 9 = hög/lång/stark
der fremgår af etiketten.

1. Adama
2. Bayer CropScience

Hyvido-sorterne er ikke mere modtagelige
for svampeinfektioner end andre vinterbygsorter – tværtimod.
En to-delt svampestrategi vil ofte give det
bedste resultat. Der bør vælges bredspektrede løsninger med god effekt på bygrust,
skoldplet og bygbladplet begge gange. Løsninger med Proline Xpert/Prosaro/Propulse2
vil give god effekt, og vi ser positive effekter
af tilsætning af strobilurin som f.eks. Amistar.
Forhandles af DLG
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SVAMPESTRATEGI

