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Så kom der gang i forårsarbejdet ! 

Unikt for årstiden er, at vi ikke har ret meget nattefrost, og det har mange også udnyttet til at få 
bekæmpet græsukrudt - det er rigtig godt! 

De næste dage ser også ud til at være sprøjtevejr. I morgen fredag ser faktisk ud til, at være 
oplagt til Matrigon i vinterraps. Dette tidspunkt er de fleste år meget svær at ramme, så vær klar 
med middel og sprøjte! 

Forhåbentlig vil mange komme i jorden i den kommende uge. Flere var klar til at så først på 
ugen, men er nu bremset af lidt regnvejr.  

Første gang gødning på alle vinter afgrøder bør nu være afsluttet. Flere steder gælder det så 
gyllekørsel indenfor den næste tid.  

Mangan skal ud til især trængte vinterbygmarker. Hvert år diskuteres det, om man skal blande 
græsukrudtsmidler og mangan. Det er et spørgsmål om pest eller kolera på de virkelig trængte 
og beskidte marker, og her vil en samblanding være på sin plads. I alle andre tilfælde bør 
behandlinger adskilles med nogle dages mellemrum, for at få maksimal effekt af de enkelte 
tiltag. 

Vækstregulering kan påbegyndes i det tidligst såede vintersæd. Både vækststadie og 
temperatur er ved at være ideelle. 

I Vinterraps har jeg konstateret en del lys bladplet, i hvert fald over de 5 pct. angrebne planter, 
som er den anbefalede skadestærskel. Ikke kun på de ældre blade finder jeg angreb, men også 
på de nye blade. Tjek derfor i dine marker og iværksæt eventuel behandling straks. 

• 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 nu oplagt at køre i de marker der enten ikke er efterårs 
behandlede eller hvor de grove græsser skal bekæmpes. Det gælder især rajgræsser 
og agerrævehale. Temperaturerne dag og nat er perfekte, både lige nu og i de 
kommende dage. 

• Vinterraps, tjek for lys bladplet: Der er nu konstateret lys bladplet i mange marker. 
Der behandles ved synligt angreb (se billede) på ca. 5 pct. af planterne. 

• Vinterraps, kamillebekæmpelse med Matrigon: Er der planlagt en bekæmpelse af 

kamiller i vinterraps, ser vejrudsigten fra i morgen fredag rigtig god ud. 

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

• Vækstregulering af vintersæd: I det tidligst såede vintersæd er afgrøden 
tæt på st. 30 – begyndende strækning. Det betyder at en vækstregulering er 
ved at være aktuel. 
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Brochuren Plantebeskyttelse 2017 en klar , men har du yderligere spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Hanne Schønning på tlf. 7214 7010 eller Poul Møller på 
tlf. 7214 7088  

  

 

  

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

Det er nu oplagt at køre i de marker der enten ikke er efterårs behandlede eller hvor de grove 
græsser skal bekæmpes.  

Det gælder især rajgræsser og agerrævehale. Temperaturerne dag og nat er perfekte, både lige 
nu og i de kommende dage.  

De midler der skal anvendes tidligt er Cossack OD, Broadway, Atlantis, Topik, Serrate samt 
Hussar Plus OD i vinterbyg. Anvend høj vandmængde, op til 250 ltr. pr. ha, og brug lowdrift 
dyser – gerne vinklede. Husk muligheden for brug af adriftsreducerende dyser op til søer og 
vandløb! 
 
Maksimal- effekt og minimal drift 
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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. 

Der 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. 
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Vækstregulering af vintersæd:  

I det tidligst såede vintersæd er afgrøden tæt på st. 30 – begyndende strækning. Det betyder at 
en vækstregulering er ved at være aktuel.  

Generelt er det godt at blande vækstreguleringsmidler, således at de forskellige 
virkemekanismer udnyttes.  

Til vinterhvede er en blanding af 0,5 Trece 750 (CCC) + 0,2 Cuadro NT at foretrække.  

En mulighed er også at tilsætte 0,5 Trece 750 til et græsukrudtsmiddel, eksempelvis Cossack 
eller Broadway.  

I vinterrug vil en blanding af 1,0 Trece 750 + 0,25 Cuadro NT være godt.  

I vinterbyg må der ikke anvendes CCC, så her er løsningen at køre med enten 0,5 Cuadro NT 
eller lav en blanding af 0,5 Terpal 0g 0,25 Cuadro NT.  

I meget kraftige hybrid vinterbyg marker, kan det være aktuelt af køre ad to gange med hhv. 0,3 
Cuadro NT nu i begyndende strækning og så følge på med 0,5 Cerone lidt senere (dog ikke 
hvis afgrøden mangler vand). 

  

 

  

 

  

Vinterraps, tjek for lys bladplet:  

Der er nu konstateret lys bladplet i mange marker. Der behandles ved synligt angreb (se billede) 
på ca. 5 pct. af planterne.  

Der behandles med 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 med Matrigon:  

Er der planlagt en bekæmpelse af kamiller i vinterraps, ser 
vejrudsigten fra i morgen fredag rigtig god ud. 

Der behandles med 100-110 g Matrigon 72 SG + 0,5 l olie pr. ha enten 
over hele arealet eller evt. kun i forageren. 

 

 

  

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 er nu!  

Hvis der blandes med Folicur Xpert mod lys bladplet, nedsættes dosis til 0,3 ltr. pr. ha. 

  

 

  



Side 8 af 8 

 

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 

   

 
 
 

Hornsyld Købmandsgaard A/S 

Nørregade 28  

8783 Hornsyld  

Tlf: 75 68 73 00  

Mail: post@hk-hornsyld.dk 

Cvr: 45 52 08 11  

Opdater din profil
Afmeld nyhedsbrev

 

 


