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Håndtering af rustsvampe i praksis. Anvendelse af sorter, skadetærskler mm. 

v. Mathias Weber 
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Hvordan rådgiver vi i SLF ?

Hvilket grundlag bygger vi vores rådgivning på (rust i 
hvede)? 

Skadestærskler
Registreringsnettet for korn
Forsøgsenheden
Tirsdagsmøde
Vidensdeling med Seges og andre lokalforeninger
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Anbefaling fra årets salgsafgrødemøde

St. 32: 0,35 Prosaro + evt. 0,15-0,2 Talius

St. 33: 0,35 Prosaro (44g tebuconazol)

Faneblad st. 39: 0,5-0,6 Propulse + 0,15 Comet Pro el.
0,55 Viverda + 0,55 Ultimate

Aks st. 59: 0,55 Viverda + 0,55 Ultimate el.
0,5-0,6 Propulse + 0,15 Comet Pro
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R ustbekæmpelse

I praksis: kør ved fund af rust! Særligt gulrust!

Prosaro, Proline Xpert (+ Orius), eller Folicur Xpert er altid 
med når vi kører tidligt - eksempelvis mod rust

Let og ”billig” bekæmpelse så længe vi har tebuconazol –
hvad hvis/når den forsvinder? 

0,2 Orius = 35 kr/ha
0,15 Comet = 54 kr/ha
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Hovedløs rådgivning?

Bliver vores viden om skadestærskler brugt? 

Ja - Skadestærskler dog så lave og middelvalget så 
snævert, at der altid bekæmpes rust (Propulse tilsættes dog 
Comet Pro)

Ingen slipper for septoria-angreb
Tænkt eksempel: En sort uden septoria ville ændre 
middelvalg og sortsvalg

Septoria sætter dagsordenen!
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Sorter I Informer tør vi måske spare 
Comet Pro væk i sidste sprøjtning 
med Propulse
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Sorter

Har vi nok fokus på sorter? Korte svar: Nej
Årsag: Let at bekæmpe

Vi udsender nyhedsbreve med sortsanbefaling
”gamle resultater” 

• Kontakt til landmænd fra juli – oktober er begrænset. 
Sortsvalget er derfor bestemt inden markplanen laves

• Markvandringer i juni måned i forsøgene
• Forkert signal at vælge syge sorter med lidt højere 

udbyttepotentiale end omvendt
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Har rust landmændenes interesse?

De ser det sjældent. Rustbekæmpelse har ikke en specifik 
plads i budgettet til planteværn.
Der er ingen regler uden undtagelser

Større fokus på rust i rug og triticale
Da der er færre svampebekæmpelser i rug og triticale end i 
hvede står afgrøden ubeskyttet i en længere periode
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