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Stor prisøkning på plantevernmidler foran 2023-
sesongen
• Ugrasmidler

• I snitt 10-15% prisoppgang

• Express Gold/CDQ, 2,7 g, fra 13 kr til 14 kr

• Hussar Plus OD, 20 ml, fra 52 kr til 63 kr

• Soppmidler

• I snitt 20% prisoppgang

• Aviator Xpro, 80 ml, fra 62 kr til 74 kr

• Skadedyrmidler

• 0-10% prisoppgang

• Karate CS, 10 ml, fra 16 kr til 17 kr

• Vekstregulering

• 20-30% prisoppgang

• CCC 750, 100 ml, fra 13 kr til 17 kr

• Moddus Start, 30 ml, fra 16 kr til 19 kr

Hvorfor prisoppgang? Økte kostnader; energi, transport, valuta



• Økt kornpris i 2022

• Kombinasjonen av økt kornpris og økt plantevernmiddelpris;

Riktig plantevernmiddelbruk blir nå enda viktigere for det 
økonomiske resultatet



Hvor kan det være noe å hente på mer riktig 
plantevernmiddelbruk?



Ugras

• Middelvalg

• Dosering



Ugras i korn, middelvalg

• Registrer nøye hva du har av ugras i åkeren

• Midlene har ulik effekt på ulike arter og ulik pris

• Viktig å studere virkningstabellene



Ugras i korn, middelvalg

• Mye grasugras? Grasugrasmidlene er generelt dyrere.

• 2,5 g/daa CDQ SX / Express Gold SX, 13 kr/daa  

• 18 ml/daa Hussar Plus OD, 57 kr/daa



Ugras i korn, middelvalg

• Lavdose (SU =sulfonylurea) 
Express SX (1,5 g = 10 kr)
Trimmer
Harmony Plus SX
Ratio Super SX
Ally Class
CDQ SX / Express Gold SX
Tripali
Alliance WG
Saracen Delta
Hussar Plus OD
Atlantis
Attribut Twin
Broadway Star

• Ikke lavdose
- Starane XL/Cleave
- Ariane S (250 ml = 42 kr)
- Mustang Forte
- Pixxaro
- Zypar
- Boxer

- Fluroksypyr (60 ml = 14 kr)
- Spitfire 333 / Tomahawk 200 /    Fluorstar 200

- Mekoprop

- Duplosan Meko/Nufarm mekoprop

- Banvel
- DFF/Legacy

Forebygge utvikling av resistens
• Blande 
• Veksle



Ugras i korn, dosering

• Kan gå ned i dose ved gode forhold:

• Smått ugras

• Åker som dekker godt

• Ugras som bekjempes lett (studer virkingstabeller / bruk Vips)

• Høy luftfuktighet, god temperatur

• Høy dose ved:

• mye og stort ugras

• tørkestressa planter med tykt vokslag







Ugras i korn, dosering

Priseksempel:

• Express SX: 1,5 g/daa = 10 kr/daa

1,0 g/daa = 7 kr/daa

• Hussar Plus OD:    20 ml/daa = 63 kr/daa

13 ml/daa = 41 kr/daa

• Viktig å gjøre grundige vurderinger når en går langt ned i dose, 
større risiko for dårlig ugraseffekt



Ugras i korn, tidspunkt for behandling

• Smått ugras (2-4 varige blad) bekjempes lett

• Kan gå ned i dosering

• Kort tid fra «tidlig» til «sent»

• Ved stort ugras

• Full dose

• Dårlig ugraseffekt

• Ved tørre forhold:  Ikke vent med sprøytinga! Stort ugras er vanskelig å bekjempe



Floghavre og hønsehirse

Axial, 90 ml/daa, 62 kr/daa (54 kr/daa i 2022)

Puma Extra, 120 ml/daa, 44 kr/daa (36 kr/daa i 2022)

Høyere priser gjør luking mer aktuelt?

• Dyre midler, men gjør en god jobb

• Ikke her en skal spare

Foto: NLR Viken



Glyfosat- bedre utnytting av dosen

• 350 ml glyfosat: ca 40 kr

• Redusere dosen ved enkle ugras

• Sprøyte i modent bygg

• God halmspredning, legge til rette for sprøyting i 
stubben.

• Sprøyte i rett tid, kveka 3-4 blad, temp. over 12 grader

• Flekksprøyting? Krever grundig kartlegging!



Konklusjon for ugras

• Rett strategi har stor innvirkning på det økonomiske resultatet:

• Rett middel og rett dose kan gi reduserte plantevernkostnader

• «Underoptimal»/feil bruk kan bli kostbart



Soppbehandling i korn

Hvete:

• Aviator Xpro, 80 ml/daa, 74 kr/daa (62 kr i 2022)

• Pris mathvete (2022): 4,80 kr/kg

• Må ha en avlingsøkning på 15 kg/daa for å dekke 
preparatkostnaden

• HL-vekt: mat/fôr

Bygg:

• Aviator Xpro, 60 ml/daa, 56 kr/daa

• Pris bygg (2022): 4,06 kr/kg

• Må ha en avlingsøkning på 14 kg/daa for å dekke 
preparatkostnaden



Strategi mot sopp i hvete

• Viktigste sjukdommer i hvete:
• Bladflekksjukdommer

• Hveteaksprikk

• Hvetebladprikk

• Hvetebrunflekk

• Gulrust

• Mjøldogg

• Fusarium?
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30 ml Delaro + 30 ml Propulse

50 ml Elatus Era

50 ml Balaya

Ca pris: 50 kr

80 ml Aviator Xpro+12 ml Proline

75 ml Siltra Xpro

67 ml Elatus Era + 25 ml Proline

100 ml Balaya

90 ml Ascra Xpro

Ca pris: 75 - 85 kr

Soppsprøyting i hvete



Strategi mot sopp i hvete

• En eller to ganger behandling?

• Bladflekksjukdommer, behandling rundt skyting gir størst avlingsøkning
• Angrepet avhenger mye av:

• Værforhold

• Vekstskifte

• Jordarbeiding

• Gulrust
• Sortsavhengig 

• Angrepet må bekjempes tidlig



Strategi mot sopp i hvete

Hva kan forventes i avlingsøkning?

• Gulrustangrep: Kan gi 50 prosent avlingsreduksjon

• Bladflekksjukdommer: 
• Mange sprøyteforsøk

• Avlingsøkning: Ofte i området 10 til 15% avlingsøkning

• Ved avlingsnivå på 600 kg/daa

• 13% avlingsøkning = 78 kg/daa x 4,80kr/kg = 374 kr/daa

• Preparatkostnad: 80 – 130 kr/daa

• Sprøyting / leiekjøringspris: 30 kr/daa?



Strategi mot sopp i bygg
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60 ml Aviator Xpro

60 ml Siltra Xpro

60 ml Ascra Xpro

50 ml Elatus Era

60 ml Delaro

30 ml Delaro + 30 ml Propulse

75-100 ml Balaya

Soppsprøyting i bygg, byggbrunflekk, grå øyeflekk

Ca pris: 50 - 60 kr



Strategi mot sopp i bygg

• Sprøyting ved begynnende angrep

• Lavere dose enn i hvete

• I forsøk:

• Ofte større avlingsutslag for sprøyting i 6r-bygg enn i 2r-bygg

• Forgrønningseffekt

• Mindre aks- og stråknekk



Strategi mot sopp i havre

• Sprøyting mot fusarium for å få lavere innhold av 
mykotoksiner i kornet

• Mye regn under blomstringa gir økt fare for angrep av 
fusarium og høyt mykotoksininnhold

• Behandling med Proline midt under blomstringa kan være 
aktuelt (dvs ca 1 uke etter at 50 % av aksene er ute av 
holken) (70 ml Proline = 68 kr)

• Gir ca 50% reduksjon av DON-innhold

• Ingen effekt T2 og HT2

• Ingen effekt på avling i norske forsøk

• Nedkjøring
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