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Sammanfattning
·

·

·

I höstvete var angreppen av svartpricksjuka medelstarka. Angreppen utvecklades ganska sent och enkelbehandling
gick bra. Effekten av den upprepade behandlingen har dock varit större och den
strategin var den lönsammaste. Vid behandlingar före axgång har Proline bäst
effekt mot svartpricksjuka av de registrerade produkterna, men Prolines effekt
förstärks vid blandning med Sportak.
Behandlingens mervärde syns både i
merskörd och ökad lönsamhet. Vid behandlingar i axgång har behandlingar
med Proline eller Armure likvärdig effekt. Upprepade behandlingar där Proline följs av Armure har gett bra resultat. Bäst effekt mot svartpricksjuka i
försöken hade de nya, ej registrerade
produkterna, AviatorXpro, LV2011 och
Bell. Tillsats av strobilurin gav små
skördeökningar och var inte lönsamt, vilket beror på frånvaro av rost i försöken.
Gulrost förekom och anmärkningsvärt för
året är starka angrepp i tidigare ej mottagliga sorter som Audi och Kranich. Gulrost
förekom även i rågvete (Dinaro), men i
svampförsöket stagnerade angreppen
och merskördarna blev måttliga.
I vårkornförsöken var svampangreppen
små, men en regnig sommar medförde
att merskördar runt 0,4 ton per hektar
erhölls och bekämpning var oftast lönsam. I höstkornsförsöken var angreppen
mycket små och skördeökningarna för
svampbekämpning blev marginella (cirka 0,25 ton per hektar) och var därmed
olönsamma.
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I maltkorn överskreds gränsvärdet 0
procent av brända, missfärgade kärnor i
många fält. Resultat från två svampförsök visade att bekämpning inte minskade angrepp, utan snarare gav tendens
till ökning av förekomsten.
Det blev ett kraftigt angrepp av chokladfläcksjuka i åkerbönorna. Behandling
med Signum resulterade i ett lägre angrepp och senare bladfall. Hög dos
Signum två veckor efter begynnande
blomning resulterade i högst skörd.

Försöken 2011
Försöken har bekostats av Skåneförsöken,
SLF, Jordbruksverket, BASF, DuPont,
Bayer CropScience, Gullviks, Makhteshim
Agan, Nordisk Alkali och Syngenta. Lönsamhetsberäkningar har gjorts i flertalet
serier. Använda priser och kostnader finns
redovisade längst bak i försöksboken.

Resultat
I höstvete redovisas resultat från serierna
L15-1011, L15-1050 och L15-1071. I rågvete från L15-2011, råg från L15-2015,
vårkorn från L15-4010B och i höstkorn
från L15-4510. I åkerbönor redovisas resultat från svampförsök i serien L15-6050 och
från ett insektsförsök, L13-6060.
För enskilda försöksresultat hänvisas till
www.skaneforsoken.nu eller www.slu.se/
faltforsk (pdf-filer).

L13-6060. Bekämpning av insekter i åkerböna
Försöksvärd L13-6060

U Lindqvist, Gånarps Boställe, Ängelholm.
Sort: Tattoo.
Syftet med försöket var att bekämpa bönsmyg, som är en liten skalbagge vars larver
borrar sig genom baljorna och gnager hål i
bönorna. Bönsmygen är en ganska okänd
insekt och man har begränsad erfarenhet av
bekämpning av den i Sverige.
I årets försök testades två systemiska insekticider, Biscaya OD 240 och Mospilan SG,
samt pyretroiden Karate för jämförelse med
förra årets försök. Karate testades i stadium
71, dvs. begynnande baljsättning. Biscaya och

Mospilan testades båda som enkelbehandlingar vid två tidpunkter, DC 61 och DC 71,
samt som dubbelbehandlingar vid båda dessa
tidpunkter. I årets försök blev angreppet av
bönsmyg mycket litet, endast 5,3 procent
av obehandlade bönor var angripna i jämförelse med 55 procent 2010 och närmare
100 procent 2009. Inget av de behandlade
försöksleden uppvisade någon signifikant
minskning av bönsmygsangreppet 2011
och det blev inte heller några signifikanta
skördeeffekter.

