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Årets försök visar på god lönsamhet
för en axgångsbehandling i vårvete.
Samtliga försök var också angripna av
vetets bladfläcksjuka och väderleken
under juni och juli gynnade angrepps-
utvecklingen. Merskördarna hade
kunnat bli ännu större om inte det
varma augustivädret lett till en snabb
avmognad. Angreppen av övriga
svampar var mycket svaga i försöken
och därför har inte bekämpningar
inriktade mot t ex mjöldagg gett något
större merutbyte.

Angrepp av vetets bladfläcksjuka
Försöksseriens fyra försök har samtliga le-
gat i ÖSF-området. Sorten var Triso på alla
försöksplatserna vilket är en sort som bru-
kar ge relativt stora merskördar för en
svampbehandling. I försöken förekom fram-
förallt vetets bladfläcksjuka men även lite
mjöldagg i försöket i E-län. Den mjöldagg
som fanns i en del fält före axgång försvann
i allmänhet, liksom i försöksfältet, senare
under säsongen. De mjöldaggsbekämpning-
ar som gjordes med Tern och Impuls i DC
37 har inte givit några säkra merskördar i
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Tabell 14. Bekämpning av svamp och insekter i rågvete 2002. FiV. L15-2042

Skörd och merskörd, kg/ha
Behandling Dos Sköttorp Hassle- Skatte- Medel- Rel. Bek.

kg, l/ha DC holm gården tal tal netto
Järpås Hasslösa Karleby 3 försök kr/ha
”R”-län ”R”-län ”R”-län

Obehandlat 7300 8205 6000 7170 100
Amistar 0,5 45 360 260 815 480 107 -5
Amistar 0,25 45 265 250 540 350 105 15
Decis 0,4 45 165 920 560 550 108 235
ProPlant: Mentor 0,3 45 115 400 580 365 105 25

LSD 319 219 330
Sort Fidelio Fidelio Fidelio
Förfrukt korn rågvete havre

Rågvete, pris vid skörd 0,87 kr/kg Amistar 520 kr/l
Körkostnad  100 kr/ha Decis 80 kr/l
Nedkörning 1 % = 62 kr/ha Mentor 440 kr/l

Dos Medeltal Tripsskador Bladfl. % angripen bladyta
Behandling kg, l/ha DC 3 försök % bladslidor Blad 1 Blad 2

Obehandlat 7170 37 8 31
Amistar 0,75 45 480 31 5 25
Amistar 0,5 45 350 30 5 21
Decis 0,4 45 550 7 5 22
ProPlant: Mentor 0,5 45 365 21 6 18
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försöken. En tendens finns till att den lägre
dosen Tern har gett relativt högre merskörd
än den högre dosen, men skillnaderna är små.
Störst betydelse för skörden har med säker-
het angreppet av vetets bladfläcksjuka haft.
Bekämpning med 0,5 liter Amistar respekti-
ve 0,75 liter Amistar har gett drygt 500 res-
pektive 800 kg i merskörd vilket är ett par
hundra kg större merskörd än vad motsva-
rande behandling i höstvete gav under året.
Detta beror sannolikt på väderleken under
sommaren. Vårvetet var i ett känsligare ut-
vecklingsstadium under den regniga perio-
den under juni och juli och drabbades därför
värre än höstvetet. Vad det gäller bekämp-
ningseffekterna mot vetets bladfläcksjuka har
de flesta behandlingar gett en likartad be-
kämpningseffekt. Sämst skydd gav 0,5 l
Amistar i DC 47, som hade ca dubbelt så
mycket angrepp som övriga led.

Kvalitet
På två av försöksplatserna räckte inte kvä-
vet till för att klara 13 % i proteinvärde som
är satt som gränsvärde. Proteinvärdet på
dessa försöksplatser låg knappt en procent-
enhet för lågt för samtliga led, såväl behand-
lade som obehandlade. I genomsnitt har
svampbehandlingarna gett några tiondelar
lägre proteinvärde i samtliga försök. Detta
beror förmodligen på att grödorna mognade
av snabbt under augusti i det torra och var-
ma vädret. De svampbehandlade leden hann
därför inte fullt ut utnyttja sina friskare blad
för att ta upp ytterligare kväve i slutet av
säsongen. I övrigt har svampbehandlingarna
ökat tusenkornvikten med ca 10 %, även
rymdvikt och vattenhalt är något högre i de
behandlade leden. Falltalet har däremot
sänkts ca 10 % av samtliga svampbehand-
lingar, vilket inte orsakade några anmärkning-
ar eftersom falltalsnivån låg över gränsvär-
det i samtliga försök.

Tabell 15. Bekämpning av svampsjukdomar i vårvete. ÖSF-området 2002. L15-3040

Skörd, kg/ha

Behandling DC Ulfhäll Marstad Gran- Åkerby Medel- Bek.netto* Bladfl.sjuka
hammar tal kr/ha blad 2 %

Obehandlat 5070 6630 6910 5970 6150 17,9
Amistar 0,75 47 +770 +930 +1020 +630 830 +360 2,1
Amistar 0,5 47 +650 +340 +730 +520 560 +190 4,1
Tern 0,4 och 37 +910 +900 +980 +360 780 +80 2,2
Amistar 0,75 47
Tern 0,2 och 37 +630 +850 +930 +710 770 +260 2,6
Amistar 0,5 47
Amistar 0,35+ 37 +780 +790 +760 +620 730 +60 2,7
Impuls 0,4
och Amistar 0,4 47

LSD 390 340 200 370 210 15,5
Förfrukt Vårvete Potatis Havre Havre
Sort Triso Triso Triso Triso
Län D E T T

* Vårvete 1,12 kr/kg, körning 100 kr/ha, Amistar 520 kr/l, Tern 320 kr/l, Impuls 230 kr/l, körskada
0,5 % vid DC 37 och 1,0 % vid DC 47.
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Slutsats
Vädret under juni och juli gynnade angrepps-
utvecklingen av bladfläcksvampar. Samtliga
behandlingar har i år gett ett positivt behand-
lingsnetto. Bäst netto har strategin med en-
bart axgångsbehandling med den högre do-
sen Amistar gett. De delade behandlingarna
har inte gett tillräckligt stor merskörd för att

kunna kompensera för de högre bekämp-
ningskostnader som två behandlingar inne-
burit. Eftersom leden med delad behandling
gett ungefär lika stora merskördar har den
billigaste behandlingen gett klart bäst netto.

Behandlingseffekterna kunde sannolikt
ha blivit ännu större om inte grödorna mog-
nat av så fort under augusti.

I några försök, med kraftiga angrepp av
sköldfläcksjuka eller bladfläcksvampar,
har behandlingar gett stora skördeök-
ningar. I många försök blev merutbytet
måttligt eller inget. Den varma sensom-
maren påskyndade avmognaden och
svampsjukdomarna fick i flera fall
mindre betydelse än väntat. Maltkvali-
teten varierade och flera försök klarade
inte kraven. I enstaka fall förbättrades
rymdvikten av en svampbehandling så
att tröskelvärdet passerades.

I området låg tretton kornförsök varav elva i
maltkorn (Annabell, Astoria och Cecilia), ett
i foderkorn (Baronesse) och ett i en utsä-
desodling (Otira). I de flesta försök blev
skördeökningarna för en svampbekämpning
måttliga. I tre försök blev däremot skörde-
ökningarna kraftiga och svampbekämpning-
arna var lönsamma. Vädret på försomma-
ren var i Svea- och norra ÖSF-området
varmt och torrt medan övriga området fick
en hel del regnskurar. Värmen på sensom-
maren gjorde att grödorna utvecklades has-
tigt och svampsjukdomarna fick mindre be-
tydelse än väntat i många fält.

Sköldfläcksjuka dominerade i
försöken
I mer än hälften av försöken dominerade
sköldfläcksjuka. Angreppen började tidigt och
blev kraftiga, främst i fält med ansträngda
växtföljder. Nästan hälften av årets försök
låg i fält med korn som förfrukt och därmed
var risken stor för sköldfläcksjuka som sprids
med skörderester. Bladfläcksjuka fanns ock-
så medan mjöldagg och rost har haft liten
betydelse i försöken. Svampen Bipolaris
(saknar svenskt namn) fanns i åtminstone två
försök (Sköttorp och Vallsta) och har där tro-
ligen haft stor betydelse. Bipolaris förekom i
år mer än vanligt och blev ett problem norr
om Dalälven, främst i sorten Baronesse.

Fysiologiska fläckar var även i år vanliga
i flera kornsorter, t ex i Annabell. Betydel-
sen för skörden är osäker och går inte att
mäta i dessa försök.

Välj preparat efter sjukdom
Preparaten har olika effekt mot olika sjuk-
domar. Försöksresultaten blir därför beroen-
de av vilka svampar som har funnits i fältet.
Tidigare år har ofta bladfläcksjuka domine-
rat och preparat som Amistar har då gett bra
resultat. I årets försök har istället preparat
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