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Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 14 

 

Der er for alvor ved at være vækst nu og det ser ud, som om vi 

får en ny omgang sprøjtevejr fra weekenden og frem.  

Det er stadig aktuelt med græsukrudtsbekæmpelse i vintersæd 

samt vækstregulering og eventuelle skadedyr i vinterrapsen! 

 

 

 

• Nødvendigt med tidlig ukrudtsbekæmpelse mod græsser i 

vintersæd: Er der endnu ikke behandlet mod græsser i vintersæden, 

er det aktuelt nu. Især Hussar Plus OD i vinterbyg haster. Det er 

naturligvis vigtigt, at der er fremspirede arter tilstede, og så snart de 

har et til halvandet blad, er det på tide at behandle. De midler der 

kan anvendes nu er Cossack OD, Broadway, Atlantis, Monitor, Topik 

og Serrate.  
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• Udbringning af mangan: Hvis manganmangel, er det bedre at 

behandle med lav mængde mangan på hvert nyt blad, fremfor stor 

mængde mangan ad en gang. Især vinterbyg har behov og der 

anvendes 1-2 kg mangansulfat eller 1-2 ltr. mangannitrat pr. ha. 

Tilsæt SweDane Contact, samt kør om aftenen, begge dele for en 

bedre optagelse. 

 

• Gødskning af vintersæd og vinterraps:  Al vintersæden har 

sandsynligvis fået første gang gødskning og står nu overfor næste 

omgang, i form af enten gylle eller handelsgødning. Især i 

vinterhvede, er det vigtigt at der først gødes op igen, når afgrøden 

er i rigtig god vækst. Vinterrug og vinterbyg skal ikke gødes færdig 

før sidst i april, og vinterhvede lidt senere. Tildeles vinterraps med 

stort potentiale over 200 kg N pr. ha, kan det være en fordel at 

vente med de sidste 30-40 kg N til omkring blomstring. Dette for at 

styrke frøsætningen. 

 

 

• Vækstregulering af vintersæd: Vinterrugen nærmer sig strækning, og 

det er derfor aktuelt at starte vækstregulering nu. Anvend enten 1-1,5 l 

CCC eller 0,3 Moddus Start (ikke senere end st. 30). Det er vigtigt, at 

der er rigtig god vækst de følgende dage efter behandling. Også en 

kraftig vinterbyg, især hybrid og 6-radet, kan komme på tale at 

vækstregulere inden så længe med 0,3-0,4 Moddus Start eller 0,4-0,5 

Cuadro 25 EC. Husk at tilsætte SweDane Contact samt at sprøjte om 

morgenen, således at dagens højere temperatur udnyttes. Vinterhvede 

afventer kraftigere vækst og ca. st. 25, før der behandles. 

 

• Anbefalinger omkring etablering af vårsæd:  

• Plantetal i vårsæd: Har du endnu ikke etableret vårsæden, kan 

det være en god ide at hæve plantetallet en smule. Knoldede og 

udfordrede områder bør køres over to gange.  
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o Vårbyg til malt og fremavl: 275-300 planter pr. m2 

o Vårbyg til foder: 300-325 planter pr. m2 

o Havre: 300-350 planter pr. m2 

o Vårhvede: 400-425 planter pr. m2 

o Ærter: 50-70 planter pr. m2 

o Hestebønner: 50-60 planter pr. m2 

 

• Beregning af udsædsmængde: Forvent en markspiringsprocent 

på max. 90 pct., måske lidt lavere, hvis såbedet ikke er optimalt. 

 

o 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: 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.  

 

• Vinterraps: 

•••• Caryx mod lejesæd og til fremme af sideskud:  Der vil stadig 

være god virkning af 0,7 l Caryx pr. ha, hvor der dyrkes sorter 

med tendens til lejesæd eller hvor plantebestanden er meget 

tæt. Ved behandling, er det vigtigt, at der de følgende dage er 

god vækst i rapsen. 
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•••• Bor og svovl tilskud: Bor udvaskes og da vi ved, at en del 

kvælstof er udvasket i vinter, så gælder det også både for bor 

og svovl! Kør gerne alene med 2 l Profi Bor 150 pr. ha, men kan 

også blandes hvis der køres mod glimmerbøsser. Giv også 

gerne til den gode side af svovl, op mod 50 kg pr. ha. 

 

•••• Hold øje med glimmerbøsser: Ved et plantetal på 30-50 

pl./m2 er skadetærsklen 6-8 glimmerbøsser pr. plante. Anvend 

0,17 ltr. Avaunt eller 0,25 ltr. Biscaya pr. ha ved forekomst, 

bemærk at på grund at nye restriktioner, anbefales det IKKE at 

bruge Biscaya over den blomstrende rapsafgrøde! 

 

•••• Matrigon mod kamiller: Så snart vi har stabile 

dagtemperaturer på 12-15 gr. i flere dage, er det aktuelt at få 

bekæmpet kamiller med op til 110 g Matrigon + 0,5 l 

Renol/Mero olie pr. ha. Eventuelt kan det være nok med 

bekæmpelse af forageren. 

 

• Planteværnsbrochuren er klar Plantebeskyttelse 2016 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte Hanne Schønning på tlf. 72147010 

 

 

 

 

 


