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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S uge 44 

 

Stramninger på anvendelse af kemi: Vedrørende de nye regler om 

autorisation, så skriver Seges nu: ”Det er uvist om reglerne træder i kraft d. 26. 
november 2015. Miljøstyrelsen har d. 15. oktober 2015 oplyst følgende: Reglerne 
om autorisation af sprøjteførere og forhandlere af sprøjtemidler er forsinkede. Hvis 
forsinkelsen resulterer i et behov for længere tid, inden reglerne træder i kraft, vil 
en ny frist blive meddelt, når reglerne er på plads. Fristen for autorisation vil i så fald 
blive fastsat, så både sprøjteførere og forhandlere får god tid til at indrette sig på de 
nye regler.” 

Vi kan her fra Hornsyld Købmandsgaard A/S kun anbefale, at dit sprøjtecertifikat er 
ajourført, det vil sige at du har været på opfølgningskursus inden for de sidste 4 år. 
Har du ikke det, så tilbyder bla. LMO et kursus i Horsens den 12. november 2015! 

 

 Vinterraps:  
 

 Det er ikke længere aktuelt hverken at bekæmpe rapsjordloppens 
larve, gødske eller at vækstregulere. 
  

 Kerb 400 SC. Der er igen i år er givet dispensation til Kerb 400 SC i perioden 

1. oktober til 31. december 2015 og igen 1. februar til 28. februar 2016. Husk 
at opbevare Kerb erklæring i sprøjtejournalen. Kerb erklæring 2015/2016 
Bedste effekt med Kerb fås, når jordtemperaturen er stabil under 8 gr. Det er 
stadig for tidlig at behandle, idet jordtemperaturen mange steder ligger på 
omkring 10 grader. Jeg vil vurdere, at det optimale tidspunkt er, når vi 
kommer lidt længere hen i november. Behandl gerne i fugtigt og overskyet 
vejr, med udsigt til regn. Kerb skal virke på jorden og ikke på bladene. Dosis 
skal være mellem 1,0 og 1,25 l pr. ha. Højeste dosis ved stor mængde grove 
græsser! 

  

http://www.hk-hornsyld.dk/assets/upload/dokumenter/Agro/Kerberklaering_2015-2016.pdf
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 Vintersæd: 
 

 Der er stadig mange snegle derude: Hold især øje med det senest såede 

vintersæd. Denne er mere følsom, fordi den ikke kan ”vokse sig fra det”. En 
dårlig fremspiring kan netop skyldes snegleangreb, så forebyggelse er bedre 
en helbredelse. Anvend 4-5 kg Sluxx pr. ha. Findes udhulede kerner, er det 
desværre nyttesløst at behandle.  
 

 Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd: 
En del vintersæd er sået sent og fremspirer kun langsomt. Ligeledes gør 
ukrudtet og derfor kan der godt justeres lidt nedad på mængden af Boxer og 
DFF/Sempra, men ikke mere, end at der sikres en god effekt. I det tidligst 
behandlede, kan der nu anes en fremspiring af bla. tokimbladet ukrudt. 
Medtag eventuelt 0,15 Oxitril eller 7-10 g Lexus sammen med en 
mangansprøjtning. Skal ukrudtssprøjtninger prioriteres, så er det 
vinterbyggen der er vigtigst, fordi vi kun har ringe muligheder mod 
græsukrudt i foråret. 
 

 Hold øje med lus i det tidligst såede vintersæd: I registreringsnettet er 

der udløst bekæmpelse i flere tidligt såede marker, og fra praksis er også 
meldt eksempler på fund af enkelte lus i marken. Findes der lus, er det vigtigt 
at bekæmpe med enten 0,15-0,2 Karate, 0,075-0,1 Kaiso Sorbie eller 0,1-0,15 
Mavrik pr. ha. Husk at Kaiso Sorbie kun må anvendes en gang i sæsonen! 
 

 Manganmangel: Arealer som normalt er kraftig disponeret for 

manganmangel, kan med fordel få en behandling nu med 1,0 l Nitraman eller 
1,5 kg Mangansulfat pr. ha. Tilsæt altid spredeklæbemiddel. På disse arealer 
er det vigtigt at der OGSÅ gives en behandling så tæt på vinteren som muligt.   
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 Effekt af triazoler mod svampe i sæson 2015: Markforsøg udført af Aarhus 

Universitet i 2015, har vist at effekten af epoxiconazol (Rubric) og prothioconazol 
(Proline), har været højere i 2015 end i 2014. Figuren herunder viser dog, at 
effekten stadigvæk er ret lav og ligger betydeligt under, hvad der kunne opnås for år 
tilbage og i forhold til hvad der kan opnås med nye ikke godkendte midler. 
 

  
 

 
 

 

Efterårs planteværn 2015 

 

 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Hanne Schønning  

på tlf. 72147010 

http://www.hk-hornsyld.dk/assets/upload/dokumenter/Agro/2015_Plantevaern_efteraar_HK.pdf

