
 

 

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 7 

Der er ved at være forårstegn i luften og her, i Hornsyld 

Købmandsgaard, er vi igen klar til at gribe de faglige udfordringer. 

Vel mødt til den ugentlige MarkNyt ! 

 

 

• Kerb 400 SC til vinterraps: Det er i disse dage tid for Kerb 

behandling i vinterrapsen. Jordtemperaturen er nede, det er til at 

færdes derude og samtidig tør jorden op i løbet af dagen. Dosis skal 

være mellem 1,0 og 1,25 l pr. ha. Højeste dosis ved stor mængde 

grove græsser samt i forageren. Husk at opbevare Kerberklæring 

sammen med sprøjtejournalen. Kerberklæring_2015-2016.pdf 

 

• Udbringning af gylle til raps = NØDLØSNING:  Men hvor det er 

nødvendigt i forhold til kapacitet, er raps den afgrøde der udnytter 

gyllen bedst på nuværende tidspunkt. Kør gerne dagen efter Kerb 

behandling og her gælder samme regel, at jorden skal tø op i løbet 

af dagen! Husk at gylle (ammoniumdelen) kan fordampe på 

jordoverfladen, når der er frostgrader. 

 

• Udbringning af handelsgødning er endnu IKKE aktuelt: Der er 

endnu ikke vækst i afgrøderne, det er derfor ikke aktuelt at udbringe 

handelsgødning til afgrøder endnu, også selvom det er fristende når 

jorden er farbar. Husk at specielt urea, svovlsur ammoniak og NS 26-

14, som er ammoniumholdige gødninger, også kan fordampe på 

jordoverfladen, når der er frostgrader. 

 



• Tid til planlægning af planteværn: Sæsonen står for døren, og langt 

det meste planteværn kan planlægges nu. I kender jeres 

ukrudtsarter og husk at især rajgræs skal bekæmpes RIGTIG TIDLIGT 

i sæsonen, så snart der er begyndende vækst i både afgrøde og 

ukrudt. Vi kender endnu ikke det kommende svampetryk, men hav 

gerne lidt forskellige midler stående på hylden. Det er vigtigere end 

nogensinde at blande forskelligt, både af hensyn til resistens, men 

også virkning, idet forsøg viser, at blandinger har de største effekter 

på både rust og septoria. Ring gerne for lidt gode råd til 

sprøjteplanen, se nærmere her Rammeaftale 2016 

 

 

Vi har Planteværnsbrochuren klar i første halvdel af marts, men har du spørgsmål, er 

du velkommen til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 


