
 

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 11 

 

Der er god vækst i både afgrøder og ukrudt og jeg oplever, at 
efterårsbehandling mod ukrudt i vintersæd har virket rigtig godt 
flere steder og sammen med en sen såning er der endnu ikke så 
meget at komme efter. Nogle fristes måske til at springe 
behandling mod græsser over, men det er vigtigt at holde øje og 
sætte ind så snart der er noget at ramme! Det kan meget vel 
være i påsken eller lige efter! 

 

 Omsåning/isåning: Desværre ser vi flere steder at marker enten 
helt fra efteråret har været dårligt etableret eller som i løbet af 
vinteren har fået så meget vand, at der er sket skade. Det er først 
når der kommer rigtig godt gang i afgrøderne, at beslutningen om 
omsåning/isåning skal ske. Det kan se rigtig kedeligt ud, men hold 
øje med væksten, ”er der liv, er der håb”.  

  
 

 Udbringning af mangan: Mange nåede ikke at give afgrøderne 
mangan inden vinteren og der kan derfor være marker som har et 
stort behov. Så snart der er vækst og ikke udsigt til nattefrost, 
behandles med 1-2 kg mangansulfat eller 1-2 kg mangannitrat pr. 



 

ha. Tilsæt SweDane Contact, samt kør om aftenen, begge dele for 
en bedre optagelse. 
 

 Gødning til vintersæd: Se sidste uges MarkNYT her:  

UGE_10_-_16_Aktuelt_MarkNYT 

 

 Anbefalinger omkring etablering af vårsæd:  

 Plantetal i vårsæd: Det er vigtigt at holde sig i den lave ende med hensyn 
til plantetal, da både udbytte og hektolitervægt stiger herved. Knoldede og 
udfordrede områder bør køres over to gange.  

o Vårbyg til malt og fremavl: 250-275 planter pr. m2 
o Vårbyg til foder: 275-300 planter pr. m2 
o Havre: 275-325 planter pr. m2 
o Vårhvede: 400-425 planter pr. m2 
o Ærter: 50-70 planter pr. m2 
o Hestebønner: 50-60 planter pr. m2 

 

 Beregning af udsædsmængde: Forvent en markspiringsprocent på max. 90 
pct., måske lidt lavere, hvis såbedet ikke er optimalt. 
 

o Planteantal/m2 * TKV     = Udsædsmængde pr. ha 
                   % forventet markspire  

 Sådybde: Max. 4 cm for alle kornarter, og 6-8 cm for ærter og 
hestebønner. Det koster udbytte at så enten for dybt eller for øverligt, så 
derfor er det givet godt ud at tjekke sådybden løbende under etableringen. 
 

 Gødskning: Gylle skal nedfældes, både for at få placeringseffekten, men 

også for bedre udnyttelse af gyllen. Der suppleres med handelsgødning, 

hvor forsøg igen viser, at det er ligeså godt at blande såsæd og gødning 

som at placere den. For at højne kvaliteten (hektolitervægt og protein), 

kan det være på tale at tilføre noget at N-kvoten til kornets 

strækningsfase.  

 

  

http://www.hk-hornsyld.dk/assets/upload/dokumenter/Agro/UGE_10_-_16_Aktuelt_MarkNYT.pdf


 

 

 MEGET tidlig ukrudtsbekæmpelse mod græsser i vintersæd: Det er 
vigtigt at komme RIGTIG TIDLIGT ud når de grove græsser skal 
bekæmpes. Det gælder især rajgræsser og agerrævehale. Og med 
RIGTIG TIDLIGT menes så snart græsser er synlige, der er vækst og 
vejrudsigten siger vækst i dagene efter behandling. Det kan meget 
vel være sidst i marts. De midler der skal anvendes tidligt er Cossack 
OD, Broadway, Atlantis, Topik og Serrate. 
 

 Vinterraps, Galera mod kamiller og burresnerre: Det er nu tid for 
bekæmpelse af kamille og burresnerre. Ingen tvivl om, at Galera 
virker med en dosis på 0,25 l pr. ha mod kamiller og 0,3 l pr. ha mod 
burresnerre. Husk at tilsætte 0,3 l PG26N pr. ha og der kan 
behandles så snart der er vækst og dagtemperatur på over 8 gr., 
men ikke på stressede planter og det skal være INDEN knopper er 
synlige!  
 

 Vinterraps, Caryx mod lejesæd og til fremme af sideskud: 0,7 l 
Caryx pr. ha anbefales i sorter med tendens til lejesæd eller hvor 
plantebestanden er meget tæt. Der behandles tidligt i rapsens 
strækning, og det kan meget vel være snart! Det er vigtigt at der de 
følgende dage er god vækst i rapsen. 
 

 Tid til planlægning af planteværn: Sæsonen står for døren og langt 
det meste planteværn kan planlægges nu og bestilles. Ring gerne for 
gode råd til sprøjteplanen, se nærmere her Rammeaftale 2016 

 

 

Vi har Planteværns brochuren klar hen i marts, men har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010. 

 

http://www.hk-hornsyld.dk/planteavl
http://online.flipbuilder.com/her/gtsf/#p=1

