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Den afgørende svampebehandling i vinterbyg skal foretages nu 
Vinterbygmarkerne er nu ved/i begyndende skridning/stakkens fremkomst, hvor den afgørende 
svampebehandling mod rust og bladplet bør foretages, uanset om der tidligere i strækningsfasen er foretaget 
en svampebehandling eller ej. Netop ved stakkens fremkomst opnås samtidig den bedste forebyggelse af 
eventuelle senere angreb af ramularia. Når/hvis ramularia bliver synlig på bladene, er det for sent at gøre 
noget, da angreb i udbrud ikke kan bekæmpes. Risikoen for angreb af ramularia øges ved bladfugt, og hvis 
planterne er/har været stressede. Større angreb af skoldplet i mange vinterbymarker/-sorter i 
strækningsfasen i år viser, at der har været/er bladfugt, mens det kolde forår og de fortsat tørre 
vækstbetingelser stresser mange marker. Det er vanskeligt at forudsige, hvilke år ramularia for alvor 
indtræder, men forholdene har været/er der i år, og ramularia koster store udbyttetab.  
Uanset sort – og uanset ramularia eller ej - vil der altid være god betaling for en svampebekæmpelse i 
vinterbyg her ved begyndende skridning. Ofte kombineres denne svampebekæmpelse med en forebyggelse 
mod aksnedknækning (især i 6-radede sorter, herunder hybrider), men i år skal man være varsom med Cerone 
i vinterbyggen på nuværende tidspunkt pga. risikoen for tørkestress. 
 
Tabel 1. Anbefalede løsninger mod svampe (bygrust, bygbladplet og skoldplet) og forebyggelse af ramularia i vinterbyg. 

Strategi Middel Dosis pr. ha Bemærkninger 
Vinterbyg:  
Ved stakkens 
fremkomst/ 
begyndende 
skridning 
 

Propulse 
+ Comet Pro 

0,5 ltr. 
+ 0,2 ltr. 

Anvendelse af Propulse i høj dosis er meget afgørende 
for forebyggelse af ramularia. 
Ønskes ingen forebyggende effekt mod ramularia er 0,35 
ltr./ha Propulse/Prosaro + 0,2 ltr./ha Comet Pro 
tilstrækkelig, og behandlingen kan - afhængig af 
smittetryk og evt. tidligere svampebehandling i 
strækningsfasen - trækkes til cirka halv gennemskridning.  

Supplerende 
bekæmpelse efter 
fuld gennemskridning 
hvis bygrust 

Orius Max 200 EW* 0,25 ltr. 
 
 

Ved et evt. højt smittetryk af bygrust er der behov for en 
senere supplerende bekæmpelse på akset.  
 

*Anvendes tebuconazolmidler indkøbt inden 30. april 2022 i hele sæsonen, gælder de gamle triazolregler, og anbefalingen i tabel 1 
kan anvendes. Er det mod forventning nye tebuconazolmidler, der anvendes i vækstsæsonen, og har der været anvendt f.eks. ”ny” 
Prosaro, reg. nr. 18-667 i begyndende strækning, skal man være obs. på, om der er ”plads” til opfølgende behandling med ”ny” Orius 
Gold, reg. nr. 347-57 på akset. Propulse + Comet Pro tæller ikke med i triazolregnskabet. 
     

 
Billede 1. Bygrust på de nederste blade. 

  
Billede 2. Udbredte angreb af ramularia. 

 
Billede 3. Bygbladplet (nettypen). 

 


