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Motsvarande siffror för östgötaförsöken är
ca 200 kg/ha. Det bör observeras att mer-
skördarna inte är statistiskt säkra, vilket inne-
bär att man bör tolka siffrorna med försik-
tighet. Tendensen till merskörd av Comettill-
satsen kan inte förklaras av en bättre svamp-
effekt, utan måste sökas bland andra orsa-
ker. En förklaring skulle kunna vara en fy-
siologisk effekt, eller en s.k. greening-effekt,
även om plantorna inte uppvisade någon tyd-
ligt förgrönande effekt i försöken.

Strategier inför 2005
Resistens mot strobilurinerna (Amistar, Co-
met m.fl.) har medfört små merskördar av
ren Comet i såväl årets försök som i fjolår-
ets försök. Svampbekämpningen måste där-
för baseras på triazolhaltiga preparat. För
närvarande är endast propiconazol tillgäng-
ligt, vilket bl.a. ingår i Tilt-preparaten. Det
finns emellertid flera andra triazoler som är

inlämnade till Kemikalieinspektionen för re-
gistrering. Oavsett vilka triazoler som kom-
mer att stå till buds inför nästa säsong blir
frågan om en strobilurin ska tillsättas eller
inte. Underlaget från försöken är starkt be-
gränsat, och det går därför inte att utifrån
dessa försök säkert säga om en sådan be-
handling är lönsam eller inte. Det finns emel-
lertid en tendens till högre merskörd och en
viss lönsamhet för tillsats av en låg dos stro-
bilurin. Årsmånens, behandlingstidpunkten
och dosens betydelse för effekten är inte
heller klarlagd, men förhoppningsvis kommer
framtida studier att kunna belysa detta. Tills
vidare blir huvudalternativet att blanda Amis-
tar eller Comet i dosen 0,1-0,15 l/ha med ett
triazolpreparat. Dosen av triazolpreparatet
får anpassas till rådande smittotryck, men bör
i normalfallet hamna i intervallet 50-75 % av
full etikettdos.

Stråbassjukdomar och bladsvampar i höstvete

Göran Gustafsson, Växtskyddscentralen, Linköping

Fyra försök lades ut på fält med vete-
ansträngda växtföljder i ÖSF-området.
Den torra våren och försommaren
medförde emellertid att angreppen av
bladfläcksvampar blev svaga även i
dessa försök. Däremot blev det rela-
tivt starka angrepp av stråknäckare i
två av försöken. Resultaten visar att
det är sällan som man får goda effekter
mot stråknäckare, och att skadorna
blir måttliga under förutsättning att
angreppet inte leder till liggsäd.

Angreppen av stråknäckare var mycket sva-
ga under våren. Den regniga väderleken

under sommaren medförde dock att angrep-
pen  växte till. Försöken på Irvingsholm och
Tåå hade starka angrepp av stråknäckare,
dock ingen liggsäd. Behandling med Topsin
gav ca 400 kg/ha i dessa båda fält. Särskilt
på Tåå var behandlingseffekten god. Spor-
tak, Stereo och Unix ingick i olika blandning-
ar och merskörden av stråknäckarbekämp-
ning går därför inte att utläsa. De graderba-
ra effekterna var dock sämre än av Topsin,
vilket sannolikt beror på de förhållandevis låga
doserna av dessa preparat.

Även i denna försöksserie gav dubbelbe-
handlingarna en förhållandevis god synbar
effekt  (62-85 %) på bladfläcksvamparna.
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Av enkelbehandlingarna gav både Tilt och
Tilt Top goda effekter, medan enbart Comet
endast gav 34 % effekt.

Vid axgångsbehandling gav Tilt Top högst
merskörd. Enbart Comet gav i medeltal 220
kg lägre skörd. Högst skörd gav Comet+
Sportak vid stråskjutning, följt av Comet+
Juventus vid axgång. I medeltal blev mer-
skörden 690 kg/ha, medan den blev 970 kg/
ha på Irvingsholm där den högsta merskör-
den erhölls. På grund av det svaga angrep-
pet i kombination med ett lågt vetepris var

det i medeltal ingen lönsamhet för de fyra
försöksplatserna. På Irvingsholm gav Tilt och
Tilt Top vid axgång ca 50 kr netto av be-
handlingarna. Samma netto gav även bland-
ningen av Comet och Tilt vid stråskjutning,
kompletterat med Tilt vid axgång. I obehand-
lade led var rymdvikten i medeltal 794 g, tu-
senkornvikten 42,1 g, proteinhalten 12,3 %
och vattenhalten 20,0 %. De betalningsgrun-
dande kvalitetsparametrarna påverkades
marginellt av behandlingarna.

Tabell 8. Bekämpning av bladsvampar (främst vetets bladfläcksjuka) i höstvete
2004, ÖSF . L15-1040.

Skörd, kg/ha Bek. Bek.eff
Behandling Dos DC Tåå Bjärby Mörby Irvings- Medel- netto* %

kg, l/ha D E E holm T tal, 4 f kr/ha blad 2

Obehandlat 8470 7750 9040 8110 8340
Topsin 0,5 31-32 + 360 + 140 + 150 + 400 + 260 - 180
Comet 0,5 47-49 + 290 + 250 - 30 + 230 + 190 - 360 34
Tilt 0,4 47-49 + 350 + 260 + 130 + 490 + 310 - 80 71
Tilt Top 0,8 47-49 + 470 + 340 + 220 + 590 + 410 - 90 75
Comet+Tilt Top 0,5+0,5 47-49 + 280 + 280 + 230 + 490 + 320 - 390 61

Amistar Duo+Unix och 0,25+0,3 31-32
Amistar Duo 0,5 47-49 + 660 + 550 + 420 + 780 + 600 - 370 81

Comet+Sportak och 0,25+0,25 31-32
Comet+Juventus 0,5+0,5 47-49 + 650 + 830 + 310 + 970 + 690 - 480 85

Comet+Stereo och 0,2+1,0 37-39
Tilt Top 0,4 47-49 + 520 + 580 + 390 + 900 + 600 - 300 76

Comet+Tilt och 0,2+0,25 37-39
Tilt 0,2 47-49 + 590 + 250 + 310 + 810 + 490 - 190 74

Comet+Tilt Top och 0,2+0,5 37-39
Tilt Top 0,4 47-49 + 600 + 390 + 280 + 440 + 430 - 340 62

LSD 340 390 240 340 160
Förfrukt korn havre h-vete h-vete
Angrepp av bladfl.svampar
på blad 2 vid DC 75 i obeh. led 0,4 % 3 % 9 % 8 % 5 % 5 %
Stråkn.index vid DC 75 i obeh. led 53 17 23 81

* kvarnvete 0,93 kr/kg som reduceras med 0,15 kr/kg för hantering, torkning och transport,
sprutning 120 kr/ha, körskada ca 1,0 %. Amistar Duo 529 kr/l, Comet 605 kr/l, Juventus 345
kr/l (uppskattat pris), Sportak 255 kr/l, Stereo 220 kr/l, Tilt 291 kr/l, Tilt Top 258 kr/l, Topsin 432
kr/l, Unix 400 kr/kg




