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Seneste ændringer i Planteværn Online  
- sygdomme og skadedyr 
 

 

 

Dato Beskrivelse 
 

Jun 2010 Nexide CS er indlagt til brug mod bladlus i triticale og havre. 
 

May 2010 Modeller for kornbladbillens larve er justeret, så de standser ved kornets vs. 59. 
 

Apr 2010 Bladlus modeller blev justeret, så de standser ved vs. 75 I alle kornafgrøder. I vs. 75 
udløses kun behandling hvis angrebet er 100%. 
 
Nexide CS er indlagt som nyt middel mod bladlus. 
 
Model for doseringsberegninger er justeret, sådan at doser af pesticider reduceres 
med 25%, hvis brugeren angiver en forventet hvedepris på  < 90 kr./hkg, og vs. er 32 
eller senere. 
 
Fungicider:  
- Folicur kan kun anvises én gang i triticale, på grund af risiko for resistens 
- Ceando and Felix kan kun anvises én gang på grund af risiko for resistens 
- Armure er indlagt som nyt fungicid, som kun kan anvises efter vs. 45 
 

July2009 Bladlus modeller er justeret, så de standser i vs. 73 i alle kornafgrøder. Som følge 
heraf er vs. 73 tilføjet i kornafgrøder. 
 

Apr 2009 Model i triticale er indlagt efter justeringer af prototype. 
 
Model for bygrust er justeret, sådan at der kræves > 10% angreb i følsomme sorter, 
for at udløse behandling. 
 
Amistar er fjernet som løsning mod bladplet. 
 
Flexity og Ceando er indlagt. 
 

Mar 2008 Skadetærskelmodel for bladlus i vårbyg, vinterhvede og havre er justeret. 
 

Feb 2008 
 

Model for doseringsberegning mod septoria er justeret. 
 

Nov 2007 Skadetærskelmodel for bygmeldug, bygrust og bygbladplet og for brunrust i 
vinterhvede er justeret. 
 

Jan 2007 Model for knækkefodsyge er justeret så den begynder ved vs. 30 og slutter ved vs. 32 
 
Skadetærskler og ‘faktor grupper’ for bygbladplet er justeret 
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Feb 2006 Model for fungicidberegning byg er justeret. 
 
Anvisninger mod fusarium i vinterhvede er justeret, så at kun 3 dages vejrudsigt 
anvendes. 
 

May 2005 Model for meldug og bygrust i vinterbyg er justeret, sådan at en enkelt sygdom ikke 
kan udløse behandling før vs. 32. 
 
Model for meldug I vinterhvede er justeret, sådan at der ikke kan udløses behandling 
efter vs. 40. 
 
Model for hvedebladplet i vinterhvede er justeret. 
 
Strobiluriner kan ikke længere blive anvist i alle sene behandlinger i vinterhvede. 
 

Feb 2004 
 

Model for bladplet og skoldplet er adskilt. 
 
Model for DTR er justeret. 
 

Jun 2003 Model for hvedebladplet i vinterhvede indlagt. 
 
Modeller for sygdomme og skadedyr i rug og trititcale er indlagt som nye prototyper. 
 

Mar 2003 Opus indlagt. 
 
Doseringsmodel for Amistar mod septoria justeret, og doser af fungicidblandinger er 
justeret.  
 
Behandlinger udløst af angrebsgrad i vinterhvede kan ikke udløses hvis en tidligere 
behandling mod septoria blev udført efter vs. 32. 
 

Feb 2003 På grund af resistens i septoria mod strobiluriner, kan kun blandinger, hvor begge 
blandingskomponenter har god effekt mod strobiluriner blive anbefalet i vinterhvede. 
 
Blandinger af strobiluringer og hhv. Corbel, Tern eller Unix er slettet.  
 
Amistar Pro er fjernet som anbefaling i vinter hvede. 
 

Jan 2003 Nye fungicider og nye fungicidblandinger er indlagt, sådan at strobiluriner ikke 
anbefales alene. 
 
Ny beregningsmodel for skadedyr er indlagt. 
 

Dec 2002 Model for doseringsberegning af Sportak, Stereo and Unix er justeret. 
 

Nov 2002 Skadetærskel for meldug i vinterbyg er justeret. 
 



 3 

Model for bladrandbille er justeret. 
 

Sep 2002 Model for septoria i vinterhvede er justeret, så den i vinter hvede starter i vs. 32 for 
sortsgrupperne 2 og 3. 
 

Sep 2002 Midler som kan forebygge men ikke bekæmpe sygdomme er justeret. 
 
Skadetærskel for meldug er justeret. 
 

Jun 2002 Model for dosering af fungicider er justeret. 
  

 


