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Foråret er nu ved at indfinde sig, og jeg vil opfordre jer til at 

tage en tur i marken, dels for at se om der er ved at være vækst 

i afgrøder og ukrudt og dels for at få overblik over eventuelle 

områder, som bør sås om eller måske kan nøjes med en isåning. 

 

• 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 

(Nitraman) pr. ha. Tilsæt SweDane Contact, samt kør om aftenen, 

begge dele for en bedre optagelse. 

 



 

• Får din vintersæd nok fosfor og kali?: En vinterhvede med et 

udbyttepotentiale på over 90 hkg skal optage 30-35 kg P og 80-90 kg 

K pr. ha. Hvor meget tilføres gennem gylle og hvordan ser fosfor- og 

kalitallene ud? Vigtige spørgsmål, og ofte ser vi at planterne er 

underforsynede. Den billigste fosforgødning er en DAP (NPS 18-20-

0-3) og den billigste kaligødning er en Kaligødning 50, men vi har 

også gode priser på NPK gødninger! 

 

• Udbringning af handelsgødning: Foråret lurer om hjørnet, er det 

første gødning ikke allerede udbragt, ja så kan der så småt startes 

op i nedenstående rækkefølge: 

•••• Vinterraps: Del gerne i tre udbringninger inkl. gylle og vent 

med de sidste 30-40 kg N til blomstringen. Jo større biomasse 

ved vækststart, jo mindre kvælstof tildeles første gang. Hvis 

meget kraftig afgrøde, så vent med første tildeling til 

knopperne er synlige. 

•••• Rødsvingel og andre svingler: Det hele på en gang, så snart 

der er vækst. 

•••• Vinterbyg: Del gerne i tre udbringninger inkl. gylle. Hybrid 

vinterbyg gødes ud fra antal skud på nuværende tidspunkt. 

Har planterne 1-2 skud startes op med 60 pct. af den samlede 

N-mængde. Har planterne 3-5 skud startes op med 50 pct. og 

har planterne over 6 skud startes op med 40 pct. Almindelig 

vinterbyg startes op med 60 pct. 

•••• Vinterhvede/Vinterrug/Triticale i svage og sent såede 

marker: Del i mindst tre udbringninger inkl. gylle. Svage 

marker startes op med omkring 50 kg N og slutter med den 

sidste tildeling i strækningsfasen, for at hæve kvaliteten, 

herunder protein indholdet. 

•••• Øvrig frøgræs: Del ad to gange inkl. gylle, med 50 pct. hver 

gang. 

•••• Vinterhvede/Vinterrug/Triticale i kraftige og tidligt såede 

marker: Del i mindst tre udbringninger inkl. gylle. I kraftige 



 

marker, er det tilstrækkeligt at starte op med 30 kg N. Også 

her skal sidste tildeling ligge i strækningsfasen, for at hæve 

kvaliteten, herunder protein indholdet. 

 

• Huskeregler vedrørende tildeling af gødning til vintersæd: 

•••• Fosfor og kalium skal ud i afgrøden så tidligt som muligt. 

•••• Svovl skal også ud tidligt i afgrøden og absolut inden 

strækning. 

•••• Vælg ammonium gødning ved 1. udbringning, enten svovlsur 

ammoniak, DAP (NPS 18-20-0-3) eller NS 26-14. Herved 

forsures jorden og især mangan optages bedre af afgrøden. 

•••• Stor mængde kvælstof tidligt forøger risikoen for lejesæd. 

•••• Med de højere kvælstofnormer, er det vigtigt at tildele 

kvælstof ad flere gange, for at mindske risiko for lejesæd. Start 

med handelsgødning, dernæst gylle og slut med 

handelsgødning. 

 

• MEGET tidlig ukrudtsbekæmpelse mod græsser: 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 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 snart 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!  

 



 

• 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 i midten af marts, men har du spørgsmål, er du 

velkommen til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 

 

 

 

 

 

 

 

 


