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Det er forår! YES!!! 

Endelig kan vi se frem til en periode med tørvejr og dermed alvorlig opstart på 
forårsarbejdet.  

Så snart jorden er tjenlig skal der etableres vårsæd. Mange har allerede givet gødning til 
de svageste marker, nu er det de kraftige markers tur.  

Samtidig er det rigtig vigtigt at prioritere den næste tid til ukrudts behandling  i de 
marker, der enten ikke blev behandlet i efteråret eller hvor der skal bekæmpes de grove 
græsser.  

Husk at få mangan ud hvor der erfaringsvis er mangel, også selvom der ikke umiddelbart 
er synlige tegn. I Vinterraps er det nu der skal tjekkes for lys bladplet, da det er vigtigt 
med tidlig bekæmpelse og dette kan snildt gøres sammen med en eventuel 
vækstregulering. 

  

• Gødskning af vintersæd: Se sidste uges MarkNYT. 

• Mangan til vintersæd: Afgrøderne kan godt mangle mangan, selvom der ikke er 
synlige tegn på mangel.  

• MEGET tidlig ukrudtsbekæmpelse mod græsser og i marker som ikke er 
behandlet i efteråret: Det er vigtigt at komme RIGTIG TIDLIGT ud i marker der ikke er 
efterårs behandlede og hvor de grove græsser skal bekæmpes.  

• Anbefalinger omkring etablering af vårsæd:  

• Vinterraps, kålbrok: Flere marker er angrebet af kålbrok.  

• Vinterraps, tjek for lys bladplet: Der er nu der skal tjekkes for lys bladplet.  

• Vinterraps, kamillebekæmpelse: Det er i de fleste marker nu for sent at behandle med 
Galera!  

• Vinterraps, Caryx mod lejesæd og til fremme af sideskud er nu: 0,7 ltr. Caryx pr. ha 
anbefales i sorter med tendens til lejesæd eller hvor plantebestanden er meget tæt.  

• Dispensation til anvendelse af Titur WSB i kartofler. Miljøstyrelsen har givet 
dispensation til besiddelse og anvendelse af Titus WSB i perioden fra den 15. marts til 
den 12. juli 2017, i alt 120 dage. 
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Anbefalinger omkring etablering af vårsæd:  

Plantetal i vårsæd: Det er vigtigt at holde sig i den lave ende med hensyn til plantetal, da både 
udbytte og hektolitervægt stiger herved. Knoldede og udfordrede områder bør køres over to 
gange. 

• Vårbyg til malt og fremavl: 250-275 planter pr. m2 
• Vårbyg til foder: 275-300 planter pr. m2 
• Havre: 275-325 planter pr. m2 
• Vårhvede: 400-425 planter pr. m2 
• Ærter: 50-70 planter pr. m2 
• Hestebønner: 40-50 planter pr. m2 

 

Beregning af udsædsmængde: Forvent en markspiringsprocent på max. 90 pct., måske lidt 
lavere, hvis såbedet ikke er optimalt. 

Planteantal/m2 * TKV     = Udsædsmængde pr. ha 

                                  % forventet markspire 

Sådybde: Max. 4 cm for alle kornarter, og 6-8 cm for ærter og hestebønner. Det koster udbytte 
at så enten for dybt eller for øverligt, så derfor er det givet godt ud at tjekke sådybden løbende 
under etableringen. 

 

Gødskning af vårsæd: Gylle skal nedfældes, både for at få placeringseffekten, men også for 
bedre udnyttelse af gyllen. Der suppleres med handelsgødning, hvor forsøg igen viser, at det er 
ligeså godt at blande såsæd og gødning som at placere den. For at højne kvaliteten 
(hektolitervægt og protein), kan det være på tale at tilføre noget at N-kvoten til kornets 
strækningsfase. Placering/iblanding af en sur gødning (svovlsur ammoniak, DAP gødning samt 
tildels NS 26-14) vil øge optagelsen af mangan, men skal dog altid suppleres med et antal 
mangan behandlinger på udsatte arealer. 

  

  



Side 4 af 9 

 

 

 

 

  

Gødning 

Gødskning af vintersæd: Se sidste uges MarkNYT. Kvælstofprognosen er udkommet og husk 
at tage højde for at der skal tildeles mindre gødning på de fleste jorde, på nær grovsand JB 1 
og JB 3. 

  

 

  

 

 

MEGET tidlig ukrudtsbekæmpelse mod 
græsser og i marker som ikke er behandlet 
i efteråret:  

Det er vigtigt at komme RIGTIG TIDLIGT ud 
når der ikke er efterårs behandlet og når de 
grove græsser skal bekæmpes.  

Det gælder især rajgræsser og agerrævehale. 

Og med RIGTIG TIDLIGT menes i den 

kommende uge. Der loves gode 

dagtemperaturer på op mod 10 grader, 

hvilket er rigtig godt for en god virkning. 

Det betyder ikke så meget med lave 

nattemperaturer (dog ikke hård nattefrost), 

sålænge dag temperaturen er høj de 

følgende dage. De midler der skal anvendes 

tidligt er Cossack OD, Broadway, Atlantis, 
Topik, Serrate samt Hussar Plus OD i 
vinterbyg. Selvom alle nævnte midler har 
flyvehavre effekt, så forvent ikke, at der 
allerede nu er sket en forårsfremspiring. 
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Svampemidlet Talius er 
godkendt:  

Midlet på bruges mod meldug i hvede, 
rug og triticale fra 25. marts til 25. juni.  

Der er resistens flere steder mod brug 
af Flexity og derfor vil Talius være 
relevant, hvor der konstateres meldug.  

Efter 25. juni må der ikke bruges eller 
opbevares restmængder af Talius. 

 

 

 

 

 

 

Mangan til vintersæd:  

Afgrøderne kan godt mangle mangan, selvom der ikke er 
synlige tegn på mangel. Hvor der erfaringsvis er mangel 
(løs jord og høje reaktionstal) er det givet godt ud at 
tilføres mangan.  

Husk at høj lysintensitet (som der loves i den kommende 
tid) også øger behovet.  

Så snart der kan køres og der ikke er udsigt til nattefrost, 
behandles med 1-2 kg Mangansulfat 32 eller 1-2 ltr. 
ProfiMangan 235 (mangannitrat) pr. ha. Tilsæt Contact, 
150 ltr. vand samt kør om aftenen, begge dele for en 
bedre optagelse. 

  

 

  

Vinterraps, kålbrok: Flere marker er angrebet af kålbrok (se billede til nedenfor).  

Få overblik over omfanget, inden der køres gødning ud og inden der iværksættes yderligere 
behandlinger.  

Det kan være nødvendigt med en omsåning, men husk at der efter Kerb behandling kun kan 
sås ærter, majs og kartofler efter en grundig pløjning. Der skal gå 7 måneder før der kan sås 
korn her i foråret. Er der behandlet med Command/Reactor i efteråret, kan der efter en 
ligeledes grundig pløjning, sås både korn, ærter, majs, kartofler, gulerødder, løg og hør. 
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Vinterraps, tjek for lys bladplet:  

Der er konstateret lys bladplet i flere marker pga. det fugtige vejr og de højere temperaturer. 
Der behandles ved synligt angreb (se billede nedenfor) på ca. 5 pct. af planterne.  

Der behandles med 0,4-0,5 Folicur Xpert. Hvis der samtidig skal vækstreguleres, kan tilsættes 
0,3 Caryx pr. ha. Husk at tjekke op på triazol reglerne! 
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Vinterraps, kamillebekæmpelse:  

Det er i de fleste marker nu for sent at behandle med Galera!  

Mod kamiller er der nu kun at anvende Matrigon og vente på stabilt 
varmt vejr på 12-15 gr. om dagen og over 5 grader om natten. 

 

 

  

Vinterraps, Caryx mod lejesæd og til fremme af sideskud er nu:  

0,7 ltr. Caryx pr. ha anbefales i sorter med tendens til lejesæd eller hvor plantebestanden er 
meget tæt. Der behandles tidligt i rapsens strækning, og det kan meget vel være snart!  

Det er vigtigt at der de følgende dage er god vækst i rapsen. Hvis der blandes med Folicur 
Xpert mod lys bladplet, nedsættes dosis til 0,3 ltr. pr. ha. 
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Dispensation til anvendelse af Titus 
WSB i kartofler.  

Miljøstyrelsen har givet dispensation til 
besiddelse og anvendelse af Titus WSB i 
perioden fra den 15. marts til den 12. juli 
2017, i alt 120 dage, hvorefter det er ulovligt 
at anvende eller besidde Titus WSB.  

Brug max. 30 g/ha + spredeklæbemiddel 
samt ikke senere end 30 dage før høst. 

  

Plantebeskyttelse 2017 er klar.  

I kan også slå op i den, på vores hjemmeside, ved at klikke her: 

Plantebeskyttelse 2017 

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 2017 

 

 

 

Tidligere 
udsendte Aktuelt 
MarkNYT kan findes 
her: 

Aktuelt MarkNYT arkiv 
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