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Høst 

Så er høsten igang over det danske land. Mejetærskerne brummer travlt, mange steder nok lidt 
tidligere end forventet. Med regn i vejrudsigten vil mange nok færdiggøre vinterbyggen i denne 
uge! Det giver så god tid til høst af vinterraps, og om nogle uger til resten af kornafgrøderne. 

Gødning er stadig billig, og derfor er det en god ide at få købt hjem, til anvendelse både i 
efteråret, og til det tidlige forår. Vinterrapsen og andre kornafgrøder/marker har et behov for 
efterårsgødning. 

Det er nu tiden for nedvisning, og derudover kvik bekæmpelse i kornafgrøderne ca. 2-3 uger før 
forventet høst. 

Agersnegle er et stigende problem mange steder. En god strategi for bekæmpelse samt brug af 
sneglegifte er vejen frem. 

Sprøjtefristen for svampebekæmpelse er st. 65 (fuld blomstring), og beslutning for bekæmpelse 
skal derfor foretages i denne tid. I marker med for frugt majs samt med pløjefri dyrkning, 
anbefales en generel bekæmpelse. I øvrige marker er skadetærsklen på 35 pct. angrebne 
planter. 

August er et godt tidspunkt for bekæmpelse af engbrandbæger med Harmony SX i på 
græsmarker, vær dog opmærksom på at regler kan forhindre udøvelse af kemisk bekæmpelse 
på nogle arealer. Især kan heste være følsomme for denne planteart, og det kan være 
nødvendigt at håndluge, eller afslå planterne og derefter fjerne plantematerialet fra marken. 

Husk at få rengjort i kornlagrene. Det kan passende være her i juli måned, inden det for alvor går 
løs på marken. 

 Gødskning af raps og vintersæd i efteråret 
 Glyphosat før høst 
 Agersnegle i fremmarch 
 Svampebekæmpelse i majs 
 Giftig engbrandbæger i græsmarker 
 Rengøring af kornlagre 

Brochuren Plantebeskyttelse 2017 en klar, men har du yderligere spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 7214 7010  
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Gødskning af raps og vintersæd i efteråret: 

Gødning er stadig billigt, og derfor en god ide at få købt hjem til anvendelse både i efteråret, men 
også for at være klar til et eventuelt tidligt forår.  

Svovlsur ammoniak er meget anvendeligt i efteråret, men også i særdeleshed i det tidlige forår, 
hvor det er vigtigt at få en svovlmængde ud samtidig med en forsuring af jorden, som jo bekendt 
giver bedre optag af øvrige næringsstoffer. DAP (NPS 18-20-0-3) er en god gødning til afgrøder 
hvor marken er i underskud af fosfor og hvor der samtidig ønskes en forsuring af jorden. Her er 
en placering at foretrække.  

NPK gødning er god i raps, og endelig er en helt almindelig ammonium nitrat gødning som NS 
27-4 god som ”kick-starter” i de marker med vinterhvede, eller vinterbyg som ønskes sikret en 
bedre overvintring. 

 

Gødning til raps: Husk at tilføre rapsen gødning samtidig med såning. Raps optager en del 
næringsstoffer i efteråret, op til 100 kg kvælstof og 100 kg kalium. Samtidig mangler efterhånden 
en del jordtyper fosfor, så det er en rigtig god ide at tilføre en NPK gødning. Vil man køre med en 
ren N-gødning, kan jeg her anbefale svovlsur ammoniak til placering. Denne gødning er 
forsurende og vil gøre at andre næringsstoffer nemmere hentes op til planten. Mængden af 
kvælstof bør selvfølgelig være afhængig af kvælstof indhold i jorden, men skal nok ligge på 
omkring 30-40 kg N pr. ha. 

 

Gødning til vintersæd: I marker hvor der sås hybridrug eller hybrid vinterbyg, er det en god ide 
at tilføre ca. 25 kg N pr. ha ved såningen, idet der jo ikke etableres så mange planter pr. ha, og 
det derfor er godt med lidt ”krudt” til at starte planterne op til max. antal skud pr. plante. Også i 
vinterhveden kan det være aktuelt at starte op på ca. 20 kg. N pr. ha såfremt der såes til den 
sene periode eller hvis der er optaget rigeligt op af kvælstof i den forrige afgrøde. 
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Glyphosat før høst: 
Sørg for at have lageret velforsynet med glyphosat, det er nu tid for nedvisning af afgrøderne.  
Vi har Glyphomax HL i 15 ltr. dunke på lager! 
Det er vigtigt IKKE at anvende glyphosat til maltbyg, brødhvede og -rug, samt til fremavl! 
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Agersnegle i fremmarch: 

Flere oplever agersnegle som et stigende problem. Det er derfor nødvendigt med en strategi, 
hvor både jordbehandling og kemi tænkes ind. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, i hvilke 
marker der er snegle i, og derefter lægge en plan. 

 Forebyg: Er der tidligere erfaring med snegleproblemer, og er der meget ukrudt i 
marken, nedvisnes dette før høst. Herefter stubharves med 7-10 dages mellemrum, 
dette er den mest effektive metode. 

 Tjek marken: Efter høst lægges en plastik sæk med lidt knækkede kornkerner under, og 
efter nogle få dage, vil man få et indtryk af, om der findes snegle. Også tidligere års 
erfaring bør drages ind i konklusionen. 

 Ved såning af ny afgrøde: Så bedet må ikke være knoldet, og det er en fordel at 
anvende en hurtigt voksende sort, samt at så til den tidlige side af perisoden, evt. med 
nedsat plantetal. Ved sen såning, ultimo august for raps, og ultimo september for korn, er 
det MEGET vigtigt at det er en hurtigt voksende sort der sås. Er så bedet meget leret, 
kan der med fordel laves en let tromling på tør jord. Så dybden i korn skal være 4-5 cm, 
idet snegle også kan angribe kernen. STRAKS EFTER SÅNING, er det vigtigt at udøve 
bekæmpelse med sneglemiddel, og er det en fugtig periode, kan der med fordel køres to 
gange, inden afgrøden spirer frem! 

4-5 kg Sluxx HP pr. ha 
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Majs svampebekæmpelse 

Svampesygdomme i majs bekæmpes indtil sprøjtefristen i st. 65, hvis over 35 pct. af planterne 
har angreb på bladet, der støtter kolben. I risiko betonede marker som er pløjefri dyrkning og 
samtidig majs som forfrugt anbefales en generel bekæmpelse, da risiko for angreb er høj, hvilket 
har udløst bekæmpelse i landets registreringsnet. 

Det er typisk majsøjeplet og majsbladplet som angriber. Majsøjeplet trives ved kølige 
temperaturer ca. 14-17 gr. samt fugtige forhold og majsbladpet trives ved højere temperaturer på 
20-26 gr. samt bladfugt. 

Der behandles typisk ultimo juli til medio august med: 

0,75 – 1,0 Opera pr. ha. Ældre forsøg har vist god effekt og højt nettomerudbytte ved 
splitbehandling med 2 x 0,75 Opera pr. ha 
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Giftig engbrandbæger i græsmarker 

Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, for derefter at fjerne plantematerialet fra 
områder i marken med engbrandbæger. Især som ovennævnt er heste meget følsomme overfor 
giftstoffer i planten. 

August er et godt tidspunkt at bekæmpe førsteårsplanterne eller planter som er afslået og 
kommet i ny vækst og max. har 4 blade. Der anvendes ca. 30 g Harmony SX + 0,2 
spredeklæbemiddel pr. ha. Pas på arealer som har specifikke regler omkring planteværn! 

  

 

  

 

  

Rengøring af kornlagre 

Brug tiden inden sommerferien til at få rengjort kornlagrene, så der er klar til høst, måske 
allerede i juli. Der anvendes: 

60 ml K-Obiol EC 25 pr. 100 m2 overflade 

K-Obiol fås i 1 ltr. flaske og nedenfor bringes et uddrag af etiketten: 
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Bliv helt klar til sæsonen! 

Bestillingsliste til din hovedordre - klik på billedet 
til højre herfor - udskriv og udfyld listen. 

Mail den retur til post@hk-hornsyld.dk 
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Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Hanne Schønning på tlf. 7214 7010 eller Poul Møller på tlf. 7214 7088.  

  

 

 

 

 

 

  

_________________  Find din planteværnsplan her     ________________ 

  

 

 

Læs mere i 
Planteværns 
brochuren her  

Plantebeskyttelse 
2017 

 

 

 

Tidligere 
udsendte Aktuelt 
MarkNYT kan findes 
her: 

Aktuelt MarkNYT arkiv 

  

 

 

Læs mere i HK 
Vintersæds 
sortimens brochuren 
her  

HK Vintersæds 
sortiment 2017 

 

 

 

Læs mere i HK Vinterraps 
sortimens brochuren her  

Plantebeskyttelse 2017 

 

  

 
 
 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28  

8783 Hornsyld  

Tlf: 75 68 73 00  

Mail: post@hk-hornsyld.dk 

Cvr: 45 52 08 11  

 
Opdater din profil 

Afmeld nyhedsbrev  
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