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Beskyt honning mod clopyralid
Ukrudt i vinterraps
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning
kan undgås. Hvis ikke du har brugt Belkar i efteråret, kan der være et
behov for at bruge Galera eller Matrigon her i foråret.
Brug tid på at gå markerne igennem, eller kontakt din
planteavlskonsulent. Der er ret stor forskel på, hvor mange
ukrudtsplanter der er på de forskellige marker. Bekæmpelse kan måske
helt undgås?
Anvendelse af Galera
Anvendelse af Galera skal ske senest i stadie 50 og giver størst mulig
afstand mellem sprøjtning og blomstring og bitræk.
Galera har bedre og mere sikker effekt mod kamille og kan anvendes fra
8-9 grader i en periode uden nattefrost. Galera har også effekt overfor
burresnerre.
Det er vigtigt, at afgrøden ikke lider under stress på sprøjtetidspunktet.
Herover og herunder: Rapsplante i
Stress kan være store temperaturforskelle mellem dag og nat, nattefrost før stadie 50
og efter sprøjtning, næringsstofmangel, vandlidende jord og
glimmerbøsseangreb. Det er også vigtigt efter behandlingen at holde
afgrøden i god vækst, dvs. at bekæmpe angreb af glimmerbøsser samt at
vande, hvor dette måtte være aktuelt.
Beslut nu, om du har behov for og ønsker at bruge Galera. Brug først på
mulige dag, hvor temperaturen er høj nok. Husk: Hvis knopperne er synlige på rapsplanten, er det for sent!
I 2011 var der ved brug af Galera en del tilfælde af forlænget blomstring og forsinket modning, som i nogle
tilfælde med sikkerhed medførte udbyttetab. Forsøg viser, at risikoen for skader er størst ved behandling
efter stadium 50, dvs. når knopperne begynder at blive synlige, og at risikoen øges med stigende dosis.
Siden 2013 har der været stor opmærksomhed på at anvende Galera tidligt, og der har ikke været
meldinger om afgrødeskader.
Galera kan ikke anvendes i sorterne Mendel og Quartz samt i vinterraps til fremavl.
Dosis: 0,15 - 0,3 l. Galera + 0,3 l. PG26N før stadie 50
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Matrigon 72 SG
Matrigon må senest anvendes i stadie 55, hvor blomsteranlæg på
hovedskud er synlige, men lukkede og uden synlige gule kronblade.
Temperaturen er afgørende for en god virkning af Matrigon, og selv med
den godkendte maksimale dosis på 0,11 kg Matrigon 72 SG pr. ha er
effekten mod kamille ikke altid tilfredsstillende. Kun når
afgrødekonkurrencen er stor og forholdene er optimale (høj luftfugtighed,
dagtemperatur på 12-15 grader C og god nattemperatur, små
kamilleplanter, afgrøde i god vækst) kan dosis reduceres til omkring 0,060,075 kg pr. ha. Det er afgrødekonkurrencen, der sikrer effekten af lave
doseringer.

Rapsplante i stadie 55. Her kan
der godt bekæmpes. Hvis de gule
kronblade er synlige, er det for
sent at bruge Matrigon!

Vær i god tid før stadie 55 klar til at udnytte en dag med bedst mulige dag- og nattemperaturer i dagene før
og efter sprøjtningen. Sprøjt først på dagen, så midlet optages under stigende temperatur.
Dosis: 0,06 – 0,11 Matrigon 72 SG + 0,5 l. Renol senest stadie 55
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