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Dags att ta beslut om kompletterande ogräsbekämpning.
I obetade fält är det dags för första insektsbekämpningen nästa vecka.
Bevattning aktuell i tidigt satta fält – främst på lättare jordar.
Lågt bladmögeltryck.

Ogräsbekämpning nr. 2
Den torra våren har lett till att den första ogräsbekämpningen fått måttlig långtidseffekt, följ upp
effekterna i fält! För att få bra effekt av den andra ogräsbekämpningen ska tidpunkten tajmas efter
ogräsens stadium, inte potatisens. Ofta väntar man för länge med andra bekämpningen, vilket leder
till högre doser och tankblandningar som kan skada grödan.
Preparatval till andra ogräsbehandlingen
Titus har en bred ogräseffekt – men kan behöva blandas med Sencor om målla och åkerbinda får fler
än 2 blad. Titus har ingen effekt på nattskatta.
Följande ogräs bekämpas med:










Snärjmåra bekämpas med 30-35 gram Titus + 0,1 vätmedel/100 l vatten. Snärjmåran bör ha
2-4 kransar.
Målla och åkerbinda (hjärtbladstadie): Titusbehandlingen delas (30+20 gram/ha) eller körs
som engångsbehandling 50 gram/ha.
Målla och åkerbinda (3 eller flera blad): Titus tankblandas med 0,10-0,23 Sencor SC/ha
beroende på ogrässtorlek. Det finns risk för brännskador på potatisen och behandlingen kan
behöva kompletteras med en kupning 7-10 dagar senare. Tänk på att Titus enbart är godkänt
från då plantan fått sidoskott och tills 10 % radtäckning (stadie 20-30). Sencor är godkänt
fram tills stadie 20.
Nattskatta bekämpas efter uppkomst med 2-3 l Boxer eller Roxy. Viktigt med torra blad och
god markfukt för att undvika behandlingsskador. Bekämpa nattskattan i hjärtbladsstadie (2
blad) med 2 l Boxer, plantor som hunnit få 3 blad är svårbekämpade och en kompletterande
kupning ca 7-10 dagar efter behandling blir då oftast aktuell. Boxer/Roxy är endast tillåten
fram tills stadie 11, vilket uppnås när första bladet når en storlek på över 4 cm. Även
Boxer/Roxy-körningen kan kompletteras med 0,15-0,23 Sencor SC mot målla och åkerbinda.
Tistel är svårbekämpad, full dos Titus har måttlig effekt.
Gräsogräs (kvickrot) bekämpas vid 3-5 blad med 50 gram Titus. Det kan i extrema fall bli
aktuellt med delad behandling om gräsogräsens uppkomst och utveckling är ojämn.
Alternativt kompletteras Titus-körningen med Focus Ultra 2-3 l/ha.
Vitgröe bekämpas med Select 1 l/ha + 1 l Renol.

Stora mängder kvickrot bekämpas med 2-3 l Focus Ultra eller 0,75-1 l Select + lika mängd Renol (om
torra förhållanden väljs alltid högsta dos).

Hör gärna av er för att diskutera ogräsbekämpning!
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Stritar – bekämpning nästa vecka
De första stritarna började flyga in i potatisfälten för en vecka sedan. Denna vecka har stritarna
troligtvis nått sin topp och därför är stritbekämpning aktuell i början på nästa vecka. Stritarna trivs i
torrt och varmt väder.
Stritar bekämpas med en godkänd pyretroid, exempelvis 0,20 Mavrik. Enbart aktuellt i obetade fält.
Mospilan och Biscaya sparas till senare bekämpning då även löss kan behöva bekämpas.
Bevattning
En tidig bevattning har inte som enda syfte att bilda fler knölar. En bevattning hjälper även till att
göra växtnäringsämnen mer lättillgängliga och påskynda plantans rottillväxt. En tidig bevattning (om
behov finns) har enbart positiva effekter på fältets utveckling. Vi kommer nu in i en period då
potatisens vattenbehov snabbt ökar.
Det ska gå att ”krama en boll” av jorden runt rotzonen – annars är det för torrt. Lämplig
bevattningsgiva på lättare jordar är ca 15 mm.
Bladmögel
Det har rapporterats om enstaka bladmögelangrepp på vävtäckt färskpotatis. Hittills låg risk enl.
prognosmodellerna – bekämpning avvaktas.
Fältdag Torslunda
15 juni kommer Lyckeby vara med på en fältdag i Torslunda – hoppas vi ses där!
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