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Aktuelt MarkNyt  

v/Hanne Schønning 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

 

 

 

Aktuelt MarkNYT fra  

Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 44 

  

Vi har et noget køligt vejr i vente, og derfor må jeg sige, at det nu er slut med at ukrudtsbehandle 
vintersæden, vel at mærke, hvis man vil have en god effekt af den. Ligeledes må behandling mod 
lus nu indstilles. 

Derimod er tidspunktet perfekt til Kerb behandling. Jordtemperaturen er nede under de 9 grader, 
også ved de kystnære områder. Udbring eventuelt lige før regnvejr, som vejrudsigten lover sidst 
på ugen.  

Mangan virker allerbedst i afgrøden lige før vinter, og det er også nu. Især udsatte arealer vil 
reagere meget positivt og være noget før i vækst i foråret. 

November er lige før vinter og dermed meget mindre travlt i marken. Brug den mere stille tid til at 
få ryddet op i kemi rummet og få fulgt op på om sprøjtebeviset/-certifikatet er gyldigt. 
Miljøstyrelsens autorisation for bekæmpelsesmidler trådte i kraft den 1. juli 2016!  

MarkNyt holder pause og udsendes kun såfremt der er noget nyt!                        God vinter! 
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November er mørk….  

 

 

Men afgrøderne står godt! 

 

 

 

  

 

  

Vinterraps 

  

KERB:  
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Jordtemperatur er nu de fleste steder kommet under 9 gr., hvor det er optimalt for behandling 
med Kerb. Kør med store dråber og høj vandmængde.  

Kør med store dråber og høj vandmængde og gerne lige før regnvejr, således at afsæt på blade 
transporteres til jorden. Anvend max. dosis på 1,25 ltr. pr. ha i forager og evt. lidt mindre i 
marken. Nogle arealer kan nøjes med en randbehandling, men det er vigtigt at køre med en høj 
dosis, hvis det er de grove græsser der skal bekæmpes. 

Miljøstyrelsen har igen givet dispensation for anvendelse af Kerb 400 SC i perioderne fra 1. 
oktober 2016 til 15. december 2016 og igen fra 15. januar 2017 til 1. marts 2017 (Bemærk en lille 
forskydning i forhold til tidligere år). Kerb erklæring skal udfyldes og opbevares sammen med 
sprøjtejournalen.  

Se link Kerberklæring som pdf 

  

 

  

 MANGAN I VINTERSÆD 

På arealer som er disponeret for mangan mangel, er den behandling der gives lige inden 
vinteren, den som er mest effektiv. Se ovenstående billede af en vinterbyg mark, hvor marken 
udenom har fået i alt 5 behandlinger med mangan, striben har kun fået 4 behandlinger, den 
mangler den sidste i december.  

Anvende 1,0 ltr. Profi Mangannitrat pr. ha tilsat spredeklæbemiddel. 

  

http://www.hk-hornsyld.dk/assets/upload/dokumenter/Agro/Kerberklaering_2016-2017.pdf
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KEMITJEK: 

Brug den stille tid i vinter til at få gennemgået kemi 
rummet.  

Husk at der er krydsoverensnstemmelse på 
opbevaring af ulovlig kemi.  

Du kan evt. investere i app’en KemiTjek, som er 
meget nem at betjene.  

Den kan bestilles her:  

kundecenter@seges.dk  

eller du kan udskrive ”positivlisten” fra dette link:  

https://middeldatabasen.dk/positiveList.asp 

  

 

  

MILJØSTYRELSENS AUTORISATIONSORDNING FOR BEKÆMPELSES-MIDLER SAMT 
FARLIGT GODS CERTIFIKAT  

I perioden fra 1. juli 2016 frem til man vælger at lade sig autorisere, er ejer/driftleder af 
virksomheden pligtig til at underskrive og opbevare en tro-og-love erklæring om, at der i 
virksomheden er mindst én medarbejder, der har et gyldigt sprøjtecertifikat/sprøjtebevis. Dette er 
en forudsætning for, at virksomheden lovligt kan købe og bruge pesticider.  

Erklæringen skal ikke fremvises hos forhandleren, der som hidtil heller ikke skal se 
dokumentation for sprøjtecertifikat. Først fra 1. juli 2020 træder reglerne fuldt i kraft, og fra da af, 
er forhandlere pligtige til at kontrollere, om kunder, der ønsker at købe professionelle pesticider, 
er autoriseret.  

Mit råd skal derfor være, at der tjekkes op på gyldigheden af sprøjtebevis/-certifikat og eventuelt 
tage på et af de opfølgningskurser, som udbydes af forskellige rådgivningsvirksomheder.  

Tjek også op på Farligt Gods Certifikat. Hvis man driver en virksomhed eller er ansat og samtidig 
henter eksempelvis kemi, SKAL man have et Farligt Gods Certifikat.  

Gælder også hvis kemi afhentes i privat køretøj.  

Kursus udbydes eksempelvis hos Planteavlskonsulenten i Vejle, tlf. 76412112. Se nedenfor. 

Bemærk der lavet et ekstra kursus den 14. december 2016. 

  

mailto:kundecenter@seges.dk
https://middeldatabasen.dk/positiveList.asp


 

Side 5 af 6 

 

 

  



 

Side 6 af 6 

 

 

  

Har du 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 2016 

 

 

 

Planteværn  

efterår 2016: 

Planteværn - 
efterår_2016.pdf 

   

 
 
 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28  

8783 Hornsyld  

Tlf: 75 68 73 00  

Mail: post@hk-hornsyld.dk 

Cvr: 45 52 08 11  
  

 

http://online.flipbuilder.com/her/etex/
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